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Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé, 

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, 

 

rád bych vás touto cestou oslovil a vysvětlil vám některé skutečnosti, které jsou podle 

mého názoru nesprávně interpretovány v médiích.  

Nejprve bych vás rád ujistil, že si velmi dobře uvědomuji, jak náročná je vaše práce, 

která si zaslouží respekt a řádné ohodnocení. Právě v tomto směru hodlám od 1. ledna 2011 

učinit alespoň částečnou nápravu. Změnou tarifních tabulek dostanou přidáno všichni 

vysokoškolsky vzdělaní učitelé v regionálním školství. Nástupní plat ve školství tak nebude 

nižší než 20 tisíc korun měsíčně. V příloze najdete tabulku, která přesně ukazuje změny 

jednotlivých tarifů. V této souvislosti bych rád uvedl, že objem peněz na osobní ohodnocení 

zůstává stejný. Na základě této tabulky bude přidáno celkem 110 000 učitelů. 

Připomínám, že učitelé bez vysokoškolské kvalifikace zůstávají na stejném platovém 

základu, jako doposud. Učitelům tak jako jediným státním zaměstnancům neklesnou od 1. 

ledna 2011 platy. Přikládám tabulku, podle které se budou řídit platy učitelů bez 

vysokoškolského vzdělání.  

Jsem si ale vědom, že od září 2010 vám klesly platy kvůli škrtům v rozpočtu 

Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy (MŠMT) provedené v tomto roce ještě za vlády 

předsedy vlády Jana Fischera, a to ve výši 1,6 miliard Kč. Krácení vašich platů ve výši 1,23 

procenta jsem nemohl ovlivnit. Podařilo se mně ale zabránit dalšímu snižování platů učitelů, 

když  po jednání s ministrem financí Miroslavem Kalouskem jsme uhájili krácení ve výši 1,5 

miliardy Kč z původních 3 miliard Kč.  

Krácení rozpočtu se ale nevyhnulo penězům na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), 

tedy finanční částce na pomůcky, která byla seškrtána o více než 350 milionů Kč. Díky 

nespotřebovaným penězům z předchozích let a mým prvním úsporám v rámci MŠMT vám  

nyní posílám 100 milionů Kč právě na ONIV, jde tedy o 29 procent z celkové krácené částky. 

Peníze budete moci využít ještě v tomto školním roce.  

V nejbližší době provedu v rámci rychlé novely školského zákona několik důležitých 

úprav, které vám alespoň částečně uleví od přehnané byrokracie. Věřím, že tyto kroky budou 

pro vás příslibem pozitivních změn, kterými bych rád především ulehčil vaši práci. Rychlá 

novela bude upravovat fungování školských rad tak, že jejich zřizování bude dobrovolné. 

Změna se dotkne i povinnosti zpracovávat  autoevaluační zprávy, které nebudou dány 

zákonem.  Zkrátí se i funkční období ředitelů na 6 let a upraví způsob jejich odvolání. Tím 

chci dosáhnout větší odpovědnosti jednotlivých ředitelů. Od roku 2012 totiž dojde k navýšení 



platů učitelů o 4 miliardy Kč. Tato částka by měla být nenárokovou částí platu a chci mít 

proto jistotu, že ředitelé skutečně ocení ty nejkvalitnější z vás. 

Všem učitelům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu maturitní generálky, bych rád 

poděkoval za přístup, s jakým se postavili k této generálce státních maturit. Díky vám jsme to 

zvládli bez vážnějších komplikací. Do začátku ostré maturity odstraníme všechny 

administrativní zbytečnosti a maturitu polidštíme. Ještě v letošním roce provedeme pilotní 

projekt srovnávacích zkoušek v 5. a 9. třídách. Půjde o levné, moderní a pružné řešení, které 

nám umožní měřit úroveň znalostí a vědomostí žáků základních škol. 

V době všeobecných úspor chceme já i MŠMT jít příkladem. Do konce roku dojde 

proto ke snížení počtu zaměstnanců  MŠMT o 15 procent. Reorganizace a škrty se dotknou i 

ostatních přímo řízených organizací, kdy sedm z nich sloučíme ve dvě. Hlavním důvodem 

vedle úspor je snížení administrativní zátěže škol. Je to teprve začátek dalšího zeštíhlení, které 

nastane v příštím roce. Věřím, že i tyto kroky budou mít pozitivní přínos a povedou k tomu, 

že MŠMT se stane pružným, moderním a otevřeným úřadem. 
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