Praha 2. 6. 2017
Vážená paní kolegyně,
vyzýváme Vás k podpoře požadavku Českomoravského odborového svazu
pracovníků školství na zlepšení platové úrovně pedagogických pracovníků tak,
aby jejich průměrný plat v roce 2020 dosahoval minimálně 130 % celostátní
průměrné mzdy. Náš požadavek podpořila nejen paní ministryně K. Valachová,
ale i předseda vlády B. Sobotka, neodmítl ho ani předseda hnutí ANO A. Babiš.
Potřebné finanční prostředky k dosažení tohoto cíle je nutno v následujících
letech zajistit ve státním rozpočtu. Předpokládali jsme, že první krok bude
učiněn již v návrhu rozpočtu na rok 2018 v kapitole 333 MŠMT. Musíme však
konstatovat, že předběžný návrh státního rozpočtu v žádném ohledu nesplňuje
naše očekávání.
Objem prostředků na platy v regionálním školství
rozpočtovaný pro rok 2018 je pouze o 8 300 337 103 Kč vyšší ve srovnání
s rokem 2017. Tento nárůst evidentně nepokrývá všechny potřeby v RgŠ a
neumožňuje realizovat náš požadavek. Pro nárůst průměrného platu pedagogů
o 15 % je nutno rozpočtovat cca 11 mld. Kč. Pokud k tomuto nárůstu v roce
2018 nedojde, není podle nás reálné zvyšování prostředků na platy v dalších
letech tak, aby bylo zajištěno, že průměrný plat pedagoga bude v roce 2020
činit minimálně 130 % celostátní průměrné mzdy. Z meziročního nárůstu
průměrného platu pedagogických pracovníků za rok 2016, a dovolujeme si
odhadnout i výsledky za rok 2017, lze dovodit, že politiky proklamovaný trend
potřeby výrazného zvyšování platů pedagogických pracovníků se nekoná!
Návrh rozpočtu kapitoly MŠMT na rok 2018 v žádném případě nemůžeme
akceptovat. Nelze přistoupit na fakt, že návrh střednědobého výhledu do roku
2020 nepočítá s žádným nárůstem prostředků na platy v kapitole MŠMT.
ČMOS PŠ je připraven využít všech prostředků k dosažení našeho požadavku.
V případě neúspěšných jednání jsme připraveni zmobilizovat členskou základnu
a přistoupit k razantnějším akcím.
Žádáme Vás, i s ohledem na Vaše dřívější projevy nespokojenosti s výší platů
v regionálním školství, o vaší aktivní podporu našich kroků a postupů.
S pozdravem
Mgr. František Dobšík
předseda ČMOS PŠ

