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eďákproměbylajasnávolba,“vyprávítřiačtyřiceti
letýAntonínL.zPrahy.„Chtěljsemdoopravdyučit.
Dělatněcoužitečnéhonejenprosebe,ale ipro lidi.
Večtvrťákujsemaleškoluopustil.Nedokázal jsem
ji skloubit s osobním životem. Zásadní roli hrály
finance.“ Nyní se sedm let živí jako fotograf a do
vednostinabyténapedagogickéfakultěuplatňuje

při fotografickýchworkshopech. Podobných příběhů jsou tisí
ce.Odchodyučitelů řešil i ředitelwaldorfské školy vPraze Ivan
Smolka.Jehoškolajemaláaalternativní,většinupedagogického
sboru tvořili muži. „Dokud byli mladí, mohli si to dovolit. Jen
že jak si postupně zakládali rodiny apotřebovali je uživit, říkali
mi: Hele, my bychom tu hrozně rádi zůstali, ale to nemůžeme
přežít,“ popisuje ředitel.
Podleprůzkumuministerstvaškolství (MŠMT)Českuchybí

šest tisícučitelůadopěti letby jichměly školypostrádat jede
nácttisíc.Nejhorší jesituacevmateřskýchškoláchanaprvním
stupnizákladníchškol.PodlekvětnovéhovýzkumuEDUkační
LABoratoře ohrožuje šest z deseti učitelek v mateřské škole
syndromvyhoření, dvacet procent už jím trpí. Podle aprobací
se nedostává matematikářů, angličtinářů, češtinářů a fyziká
řů. Střední školy zasemají problém sehnat učitele odborných
předmětů.
Naprvnímmístěmezidůvodyodlivuučitelůseuvádíšpatné

odměňování, zejména ve srovnání s jinými vysokoškolskými
profesemi.Podleúdajůministerstvabylprůměrnýplatčeského
učitele v prvním čtvrtletí letošního roku 36 224 korunměsíč
ně, tedy asi 4,5 tisíce nad průměrnou hruboumzdou ve státě.
Nastupující učitel na základních a středních školách dostává
obvykle tarifní plat 28 020korunhrubého.
Učiteléměníprofesi iproto, žepřinízkénezaměstnanosti je

mnoho pracovních příležitostí. Zejména absolventi si stěžují
také na nedostatečnou podporu při přechodu z vysoké školy
(viz infobox)či zahlcenípapírováním–učitelémusívyplňovat
tematické plány, individuální studijní plány, výkazy.
Situaci se snaží zachraňovatzřizovatelé škol.VKrálovéhra

deckémkrajizačalysoukroméfirmypřetahovatučiteleteleko
munikační avýpočetní technikyči strojírenství, kraj jimtedy
začal dávat k platu v průměru přes čtyři tisíce měsíčně, aby
je ve školáchudržel. „Každoročně taktopodporujemezhruba
230 učitelů,“ říkámluvčí kraje Dan Lechmann.
Podle ředitele Střední průmyslové školy Hradec Králové

PavlaJankovskéhotofunguje. „Staršíučitelézůstali apodařilo
se nám získat také nové mladé lidi,“ pochvaluje si. Svou roli
hrálo i to, že jim vyhovoval školní režim. Například pořádají

letní táboryahodilo se jimprázdninovévolno.Někteří kandi
dáti zase nechtějí pracovat takzvaně od nevidím do nevidím
ve fabrice. „Systémové to ale není, jiné kraje nám to trochu
závidí,“ připouští Jankovský.
Krizová je situacevPraze, protože tabulkovéplaty jsouvšu

dev republice stejné, ale vhlavnímměstě jsouvysokénáklady
nabydleníatakéspoustapříležitostípracovatvjinýchoborech.
Městosetosnažíkompenzovatnabídkoubytů,vposlednídobě
jichzanižšínájemnépřidělilodvěstě,zvlášťpodporujeodborné
vzdělávání či výukumatematiky. Dlouhodobě se snaží dávat
víc peněz na odměny a plošně také učitelům vylepšuje platy.
„Letos jsme na posílení mzdových prostředků ve všech praž
skýchškoláchvyčlenilizhrubajednumiliardukorun,“potvrzuje
tiskovýmluvčímetropoleVítHofman.

Někde zkoušejí příplatky, jindemarketing
Nedostatekučitelů je ivřadě jinýchevropskýchzemí.VeVelké
Británii to řeší už několik let s pomocí programů, které mají
posily do školství nalákat. Některé se zaměřují na získání
vystudovaných pedagogů zpět, jiné podporují učitele přímo
v problémových školách, další hledají posily v zahraničí. Té
měř všechny jsou spojeny s finanční pobídkou či kompen
zací. Nově příchozím se nabízí sleva na dani ve výši 12 tisíc
liber, plně hrazené vzdělávání včetně různých dalších kurzů
čipodporazkušenéhokolegy.Navícplatnejméně23tisíc liber
ročně, který v oblastech, kde je učitelů nedostatek, stoupá až
na 29 tisíc liber ročně, což je průměrný plat v zemi.
„Vláda se nyní chce zaměřit na to, aby učitelé ve své profesi

zůstávali a neodcházeli jinam. Například omezením pracovní
zátěže, což je jeden z nejčastějších důvodů, proč učitelé školy
opouštějí,“ říkáŠtěpánKment, který vBritánii studoval apra
cuje jako analytik vzdělávací organizace EDUin.
Britovétakévypláceli stipendiatěm,kteří serozhodli studo

vatučitelstvípředmětů,vnichžse jichnejvícnedostává.Jenže
nebyla podmíněna setrváním v profesi, takže jejich účinnost
byla zpochybňována. Podobná stipendia zavedl Karlovarský
kraj, který bojuje s nedostatkem kvalifikovaných učitelů nej
více. Vyplácí je čtyři roky, zatím ale takto učí jen dva kantoři,
ostatní ještě studují nebo nesplnili podmínky (přestali učit
v kraji) a penízemuseli vrátit.
Loni na podzim pro britské ministerstvo školství rozjela

známá agentura Havas náborovou marketingovou kampaň.
Příběhy lidí, kterým jejich kantoři ovlivnili život, oslovovaly
Brityvtelevizi,na internetu isociálníchsítích.VČeskuseoni
čemtakovémzatímneuvažuje. „Předpokládáme, žeobdržíme

Česku chybí šest tisíc aktivních učitelů a situace se má zhoršit. Stát pedagogům stále jen
slibuje zásadní zvýšení platů, některé kraje a města jim už nabízejí finanční bonusy. Jsou ale
i jiné způsoby, jak pedagogy přilákat nebo si je udržet.
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Učitel – ohrožený druh
Nestačí vědět,
kde je kávovar

Podle výzkumu Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně víc
než nízké platy nebo zlobiví žáci
učitele trápí, že jim nikdo nepomáhá
v náročném přechodu z fakulty
do každodenní práce. Jen asi
desetina respondentů souhlasila
s tím, že na jejich škole existuje
funkční systém uvádění začínajících
učitelů do praxe. Nejčastěji si
nevědí rady s kázeňskými problémy,
vedením školní dokumentace,
hodnocením žáků, prací s dětmi se
speciálními vzdělávacími potřebami
či v komunikaci s rodiči. „Škola
často říká, že uvádějícího učitele
má, ale v drtivé většině jde spíš
o informaci, kde najde záchody,
kávovar a na kterou třídu si dát
pozor,“ říká učitel Daniel Pražák.
Od letošního školního roku se
angažuje v programu Začínající
učitel, který v rámci projektu SYPO
organizuje Národní institut pro další
vzdělávání.

Pomůže
i Twitter

Zlepšit obraz učitelské profese
se snaží několik soutěží. Hlavní
město hledá nejšikovnější kantory
v soutěži Pražský učitel, už dlouhá
léta se v Česku volí Zlatý Ámos,
letos potřetí se vybírali kandidáti
do celosvětového kola soutěže
Global Teacher Prize. Smysl je
jasný – vyzdvihnout příběhy
šikovných a úspěšných kantorů,
dát o nich vědět veřejnosti a také
je motivovat. Ovlivnit mínění lidí lze
i zveřejňováním dobré praxe třeba
na Twitteru. Daniel Pražák z pražské
Základní školy Strossmayerovo
náměstí téměř denně tweetuje
zážitky ze školy a poznatky
ke vzdělávání. Sbírá pozitivní ohlasy,
už má přes 4,5 tisíce sledujících
a odpovídá mu i šéfka českého
Googlu Ťaťána le Moigne. „Jasně,
občas není všechno růžové, ale
inspirativních učitelů a dobrých
příběhů je spousta. Chci je posílat
dál,“ říká.


