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K
aždýchce, aby jehodětiučili ti nej
lepší a nejzapálenější kantoři, ale
nikdoneusiluje o to, abyměli také
ty nejlepší platy, zlobí se Ondřej

Šnevajs, učitel angličtiny a informačních
technologií na Základní škole Horka nad
Moravou nedaleko Olomouce. Že se stal
učitelem, prý tak nějak samo vyplynulo –
létapůsobil jakoskautskývedoucí, pona
rození vlastního dítěte si uvědomil, že ho
bavípředávatvědomosti ažeškolní režim
půjde dobře skloubit s péčí o rodinu. Na
stoupil do soukromé školy, kde celkem
spokojeně tři roky učil.
Problém nastal ve chvíli, kdy si jeho

žena, rovněž učitelka na střední škole,
chtěla dodělat doktorát. „Její příspěvek
pár tisíc korun amůj učitelský plat nám
nemohly stačit. Abych uživil rodinu, na
stoupil jsem do banky,“ vypráví osma
třicetiletý kantor. Na vysoké škole vy
studoval matematiku a ekonomiku, ale
také katolickou teologii společně s pe
dagogickým minimem. V bance se tedy
věnoval ekonomii, která je mu blízká,
a práce ho bavila. Po třech letech už mu
ale připadalo, že se jeho denní režim stá
le opakuje. Nikam dál se ve své pozici
nemohl rozvíjet, pokud by se nepřestě
hoval do Brna nebo do Prahy, což jako
rodina společně zavrhli. V tu dobu už
manželka doktorské studium ukončila
a opět nastoupila do školy.
Šnevajsovi práce s dětmi chyběla. Cí

til, že ho uspokojuje daleko víc než prá
ce v bance, a začal přemýšlet o návratu.
Ve škole vHorceproněj bylomísto, tak si
smanželkou řekli, že to zvládnou, a on se
vrátil k dětem. „Od té doby stále přemýš
lím, jestli to byl správný krok. S platem
jsem šel o čtyřicet procent dolů. Žijeme
odměsícekměsíci. Jenžeprácesdětmimá
proměvelkoupřidanouhodnotu,kteráse
penězi nevykoupí,“ vysvětluje.
Pocit, že je s dětmi odmala, vidí je vy

růstat a objevovat svět, prý za to stojí.
„Často jsem s dětmi víc než jejich rodiče.
Já je jen nevzdělávám, já je i vychovávám
a i u svýchvlastníchdětí chci, aby todělal
vyspělý auvědomělýučitel, kterýnemusí
myslet na to, jak přežije,“ říká.
Asi dvaapůl rokupomáhalyúsporyna

šetřené ze zaměstnání v bance, pak už to
ale prý nestačilo. Aby rodina mohla lépe
žít, chodí si manžel a otec přivydělávat
jakoskladník.Přes školní rokpovečerech
nebooprázdninách. „Přijdemi tosmutné.
My to ještě zvládneme, máme jedno dítě.
Ale třeba můj bratr, také pedagog, má tři
děti a to už je opravdu náročné,“ nabízí
srovnání. Kdyby ve volném čase nedopl
ňoval rodinnýrozpočet, chtěl by sevícvě
novat přípravě na hodiny.
K setrvání u oblíbené profese ho pře

svědčily i dobré podmínky v jeho škole.
Ředitel svým kolegům umožňuje dále se
vzdělávat, posílá je na školení o nových
metodáchučení, snaží se uplatňovat ino
vativní metody, například Hejného ma
tematiku. „Ve sboru máme šest učitelů
mužů, což je oproti běžné praxi docela
dost.Věřím, že je toprávě idíkyprostředí,
kteréve školemáme.Aurčitě je topromě
lepší, než kdyby tam pracovaly jen samé
ženy,“ hodnotí Šnevajs. Škola se navíc za
pojuje do různých programů, které třeba
pomáhají začínajícímučitelůmsprvotní
mi problémy, než se rozkoukají, což také
přispívá k tomu, že učitelé ze školy brzy
neodcházejí jinam.
Stát by podle něj měl učitelům přidat,

jinak ve školách nebudou kvalitní peda
gogové. Zároveň se mu ale nelíbí, že se
celá debata smršťuje jen na zvyšování
platů. „Diskuse by měla být širší, ale já
o ní nevím. Že se pokaždé slíbí o nějaké
procento k platu navíc, to nestačí. Pak
semluví už jen o povinnématuritě zma
tematiky nebo o inkluzi. Já bych chtěl
od vlády slyšet, co od českého školství
očekává a co pro splnění těchto cílů sku
tečně dělá. Zatím většinou zůstává jen
u slibů,“ myslí si Šnevajs.
Podle šetření ministerstva školství se

každý rok vrátí zpátky do školy asi čty
ři tisíce učitelů. Pokud nejsou důvodem
kodchodupeníze, bývá točastovyhoření.
Části „odpadlíků“ ale nakonecděti chybí.
„Jednohokrásnéhodne jsemsi uvědomi
la, že stejně v duchu pořád učím. A když
jsem zase jednomu klientovi místo uza
vření životní pojistky dobře poradila, co
s dětmi, došlo mi, že do školy prostě pa
třím, všechno ostatní je náhražka,“ po
tvrzuje Milena Jakoubková ze Základní
školy v Úvalech.

Příběh návratu
do školy, nikoliv
ojedinělý

47,2
ROKU

je průměrný věk
učitelů a učitelek
v mateřských,
základních
a středních školách.

1/3
UČITELŮ

v průzkumu
ministerstva
školství označila
nedostatečné
finanční ohodnocení
jako důvod k odchodu
ze školství.

24
PROCENT
NOVÝCH
UČITELŮ

ze škol, které nemají
systém uvádění
do praxe, uvažuje
o odchodu z profese.
Tam, kde jej mají, je
to 12 procent.

19,2
PROCENTA
ÚVAZKU

z celkového počtu
150 600 učitelů
v Česku připadá
na muže.

v rámci spolupráce zemí OECD alespoň rámcové informace
ovýsledcích,“ uvádímluvčíMŠMTAnetaLednovákakciBri
tů. Jejich ministerstvo školství v analýze dopadu předchozí
kampaně přiznává, že jde těžko oddělit vlivmarketingových
aktivit oddalších faktorů, kterék registraci doprogramupro
zájemceopráci ve školství vedly.Nicméněodhaduje, žekam
paň přispěla k 67 tisícům registrací, z nichž nakonec 13 tisíc
přihlášených začalo studovat učitelství, sedm tisíc v nedo
statkových předmětech.
Kment zdůrazňuje, že nejde jen takpřevzít celý britskýmo

del, okopírovat ho a čekat, že bude mít stejný úspěch. Řada
z opatření by podle něj ale pomoci mohla. Například kampaň
zaměřená na vylepšovánímínění o učitelích.
Paradoxem situace je nízká prestiž učitele ve společnosti.

V každoročním průzkumu Centra pro výzkum veřejnéhomí
nění (CVVM) se učitel na vysoké a na základní škole pokaždé
umístí vprvní pětici nejváženějšíchpovolání. Přitomsi rodiče
často stěžují, že učitelé chtějí po jejich dětech nesmysly, nebo
jimpředhazují volnéprázdninyavyčítají jim, že siodučí svých
šest hodin a jdou domů. „To je ten rozdílmezi psychologií, so
ciologií aekonomií.Rozdílmezi tím,co lidécítí, cosimyslí aco
skutečně dělají,“ naráží ekonom zabývající se vzděláváním
Daniel Münich z CERGEEI na fakt, že Češi si váží učitelů jen
deklarovaně.Účinnostikampaněpřílišnevěří. „Realitabymu
sela odpovídat tvrzení v reklamě. Klamavá reklama bymohla
způsobit víc škodynež užitku,“míní.
PodlesociologaDanielaProkopa lidéhodnotí společenskou

potřebnost učitele. Vysoká je bez ohledu na to, jestli je s kon
krétními učiteli člověk spokojen, nebone.

Politickásága:platyna130procentechrepublikovéhoprůměru
Atakse témachybějícíchučitelů stáčí opětkpenězům.Mini
sterstvoškolstvínaSlovensku,které jenatomvelmipodobně
jako Česko, považuje za úspěch, že začínajícím pedagogům
odzáří stoupnouplatyvpřepočtuzhrubao 1800korun.Podle
Slovenské komory učitelů to ale nestačí. „Do škol nastoupí
asi deset procent absolventů pedagogických fakult. Stát si
tuaci dlouhodobě neřeší, současná opatření jsou nedosta
tečná a víceméně marketingová,“ uvádí její viceprezidentka
Soňa Puterková.
Švédská vláda posílá každémuučiteli pouzeminimální plat

a jeho skutečná výše záleží na dohodě s ředitelem školy. V re
gionech, kde je kantorůmálo, mají vyšší platy, na víc peněz si
přijdou iučitelépředmětů, vnichž jsounejvíc žádaní. Zároveň
by měl být ředitel schopen více platit toho, kdo práci věnuje
více času a úsilí než jiní.
Českávládavúsilívícenaplnitučitelskéstavyspoléhánazvy

šováníplatů. „Předpokládáme,žezlepšeníúrovněodměňování
můževelmipodstatněmotivovatkevstupudoškolstvíčerstvé
absolventystudiaučitelství, stejně jakoodborněkvalifikované
učitele k návratu do tříd,“ potvrzuje Lednová.
VšichniaktéřidebatyoučitelíchvČeskuseshodnou,žeto je

základ,přeskterýnejedevlak.AktuálněministrškolstvíRobert
Plaga(ANO)učitelůmslibujedošesti let130procentprůměrné
hoplatu v zemi. Totéž ale slibovala už v roce 2006 jedna z jeho
předchůdkyň Petra Buzková (ČSSD). „Již v roce 2003 politici
slíbiliučitelům130procentprůměrnémzdyvČesku.Vtédobě
pobírali 105procent.Popatnácti letech jsouna110procentech.
Tímto tempemby130procentdosáhli za šedesát let.Meziuči
telipanujevelkáfrustraceztoho,žeslibypolitikůnejsouplně
ny,“ komentuje proces předseda spolku Pedagogická komora
Radek Sárközi.
K tomu, aby za tohoto stavu učitelé ze škol neodcházeli, by

navrhoval benefity. „Určitě by pomohlo uzákonění sabatiklu
(roční volno na studium – pozn. red.) nebo zvýšení příplatků
za třídnictví. Za první republiky učitelé různé benefity měli –
příplatekpodlevelikostiměstačivýsluhy,“dávápříklad.Dáleby
pedagogovépodle Sárközihourčitě ocenili, kdybyměli peníze
napracovníka, který by semístonich věnoval administrativě.
SámPlagasenechal slyšet, žezvyšováníplatůstačitnebude.

NakonferenciŠkolství2018mluvilotom,žejenutnéřešit inad
měrnézahlcováníadministrativouči změnurámcovýchvzdě
lávacíchprogramů,podlekterýchdneskantořiučí.Jenžezatím
nicztohonenívpraxividět.Nazměněnáplněhodinseněkolik
let stále pracuje, administrativní zátěž zůstává nezměněná.
Ministrškolstvízačal jinýmopatřením.Prosadilnovelu,kte

ráodzáří umožníučit všemvysokoškolákům,když si do tří let
dodělají pedagogické vzdělání. S tímSárközi a spolek Pedago
gickákomoraostřenesouhlasí.PodleMünichajetospíšzoufalý
krok,kterýsivyžádalazoufalásituace: „Rokysetunicnedělalo,
teď se to narychlo hasí.“
Přitompředpěti letyzačalplatitzákon,kterýnaopakvšech

ny nekvalifikované učitele nutil doplnit si vzdělání. Pak řada
učitelů před důchodemodmítala studovat a začali odcházet.
Samy fakulty uznávají, že musí změnit způsob výuky, aby

lépe připravovaly učitele na to, co je ve školách čeká, a nesou
středily se jen na důkladné zvládnutí učiva. Studentům často
chybí znalosti o tom, jak jednat s problémovými žáky či s ro
diči. Po vystudování fakulty do školy nenastoupí až polovina
absolventů.UčitelDanielPražák,kterýseangažuje ivněkolika
projektechna zlepšení vzdělávání vČesku, kritizuje také fakt,
že mladí učitelé po škole jsou často zahlceni dřív, než se stačí
vůbec rozkoukat. Není vůbec neobvyklé, že nedostudovaní
kantořidostanouvkrajích,kdejeučitelůnedostatek,třídnictví
a na starost předmět, k němuž nejsou aprobováni. „To je pak
stresuje a ze škol odcházejí,“ popisuje své zkušenosti Pražák.
PodleMünicha jsouprvní dva rokyklíčové. „Co simladýučitel
neosvojí běhemnich, pak už jen těžko změní,“ varuje.


