
 

Vážení rodiče, 

chtěli bychom Vás informovat o důvodech, které přiměly většinu pedagogů Gymnázia Polička 

vyhlásit jednodenní stávku, a to na středu 6. 11. 2019. 

Od ledna letošního roku bylo jednáno o navýšení mzdových prostředků pro pracovníky 

ve školství.  I když je školství vládou proklamované jako priorita a v médiích se dovídáte, jak 

se učitelům stále přidává, realita je jiná.   

Ministr školství začátkem roku sliboval pro pedagogické pracovníky navýšení o 15 % objemu 

finančních prostředků na růst platů. Po všech jednáních to bylo pouze 10 % objemu na rok 

2020. Nakonec ministr rozhodl bez projednání se sociálními partnery o 8% navýšení tarifů a 2% 

do nenárokové složky. Na první pohled to vypadá, že prakticky o nic nejde. Jsme však 

přesvědčeni, že pokud pan ministr něco slíbí, měl by to splnit. Máme obavy, že v tomto případě 

nemusí dodržet ani další sliby. Toto jednání nás nepřesvědčuje o tom, že školství je vládní 

prioritou, i když je to neustále zdůrazňováno. Pokud bude plat učitele, a zejména jeho tarifní 

plat stále na nízké úrovni, bude velmi obtížné získat do škol mladé učitele a udržet tam ty 

zkušené. Je třeba, aby vláda pravidelně navyšovala rozpočet školství, aby Vaše děti mohly být 

vyučovány a vychovávány kvalitními pedagogy, které ale bez dobrého finančního ohodnocení 

lze do školství těžko přilákat. Dále chceme, abyste věděli, že i přes slíbené navýšení zůstávají 

učitelé mezi nejhůře placenými profesemi s vysokoškolským vzděláním, což určitě není 

v pořádku. 

Jsme si vědomi, vážení rodiče, že stávkou některým z Vás komplikujeme rodinný život, to 

určitě není naším cílem. Cílem je upozornit na nedůstojnou situaci, která při jednání 

o navyšování platů nastala. Bez tohoto prvního kroku bychom nemohli učinit případné další 

kroky k tomu, aby se stav školství měnil k lepšímu. Samozřejmě, že společně s Vámi si přejeme 

pro Vaše děti tu nejlepší školu, moderní vybavení a zejména kvalitní učitele. Pedagogy, kteří 

se mohou plně věnovat výuce a nemusí hledat přivýdělek. 

Jednodenní stávkou dáváme najevo nesouhlas s přístupem ministerstva a vlády. 

 

 

      zaměstnanci Gymnázia Polička, kteří se účastní stávky 


