
Krásný den, 

rád bych poděkoval všem zaměstnancům škol, kteří se aktivně zapojí do středeční stávky 
zorganizované školskými odbory. Pedagogická komora stávku podpořila a propaguje ji, přestože 
je citelně znát, že vedení ČMOS PŠ nemělo na přípravu stávky příliš času a vše muselo proběhnout 
překotně a velmi narychlo… 

Proč? Protože vláda jednostranně ukončila jednání o tarifní tabulce pro pedagogické 
pracovníky a místo kompromisu mezi 10% navýšením (požadavek odborů) a zvýšením o 2 700 Kč 
všem (návrh ministra Roberta Plagy) schválila pouze 8% nárůst tarifů, což je pro většinu učitelů 
méně, než původní návrh s paušální částkou 2 700 Kč. 

Jelikož vláda na svém včerejším zasedání definitivně schválila příslušnou novelu nařízení vlády s 
tarifní tabulkou pro rok 2020 (přestože původně vůbec neměla být na pořadu jednání…), nezbývá 
než se v průběhu listopadu obrátit na poslance, aby dodatečně navýšili rozpočet pro školství. To by 
umožnilo zvýšit platy pedagogů o původně slíbených 15 %. Poslanecká sněmovna může například 
schválit novelu zákoníku práce se zvýšením příplatků za třídnictví a za specializované činnosti na 2 
500 až 3 500 Kč měsíčně, kterou připravila Pedagogická komora, ale bohužel ji už více než rok 
blokují poslanci vládních stran. K tomu by mohla výrazně dopomoci právě zítřejší stávka. 

Když už se takováto akce, jakou je stávka, po dlouhé době koná, je třeba, aby se do ní zapojilo co 
nejvíce zaměstnanců. Jednodenní stávka ovšem nebude stačit, proto Pedagogická komora 
připravuje další akce. Rádi bychom navázali na naše úspěšné mediální kampaně Den učitelů v černé 
a Týden škol v černé novou akci Měsíc škol v černé. Pokud budete ve středu ve škole, můžete se 
připojit k naší akci Školy zůstávají v černé a přijít v černém oblečení nebo s černou páskou přes 
ruku. Školy mohou vyvěsit černou vlajku. To platí i pro celý zbytek listopadu. Naše aktuální 
požadavky navazují na Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství a anketu 
Pedagogické komory ke stávkové pohotovosti: 

STÁVKA ZA KVALITNÍ PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 
STÁVKOVÉ POŽADAVKY: 

- 5 % hrubého domácího produktu pro školství 

- výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání 

- 130 % průměrné mzdy pro učitele 

- neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících 

- 15 % navíc v roce 2020 pro pedagogy (z toho 10 % do tarifů) 

- projednání "Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství" vládou 

Je možné, že bude nutné stávku uskutečnit znovu - na začátku prosince. Pokud jednání nikam 
nepovedou, tyto stávkové požadavky zopakujeme. V průběhu nadcházející kampaně Měsíc škol v 
černé budeme postupně zveřejňovat na webu Pedagogické komory různé informace o českém 
školství a rozesílat je médiím i politikům. První z nich naleznete zde: 

https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/11/aktualni-tema-platy-ucitelu.html 

Ohledně informací ke středeční stávce sledujte přímo web školských odborů, kde průběžně 

přibývají nové články: https://skolskeodbory.cz/ 

Nezapoměňte ČMOS PŠ informovat, že se zaměstnanci vaší školy zapojili do stávky (viz kontaktní 
osoby dle jednotlivých krajů): https://skolskeodbory.cz/informace-a-plakaty-k-oznaceni-skol-a-
skolskych-zarizeni-kde-zamestnanci-stavkuji 

Nejaktuálnější informace naleznete vždy na facebookové stránce Pedagogické 

komory: https://www.facebook.com/PedagogickaKomora/ 

Pokud chceme, aby se české školství posunulo správným směrem, musíme navenek 
vystupovat jednotně a více vzájemně spolupracovat. 
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S pozdravem 

Mgr. Radek Sárközi 

 


