
Důvody: 

Nikdy prý neměli učitelé tolik peněz jako nyní.  Skutečnost - nikdy nebyla průměrná mzda v ČR tak vysoká jako nyní. Takže více 

mají všichni. A další důvod proč vzrostla? Protože ve věku nad 40 let je ve školách 72,4% učitelů. Tedy těch, kteří dosahují na 

nejvyšší platové stupně. Průměrný věk učitele je 47,2 let. Ve věku pod 30 let je pouze 8,5% učitelů. Proč asi? Mužů je pouze 19,2%. 

Proč asi? Rozdíl mezi 1. a posledním platovým stupněm je 8 670 Kč. To je perspektiva. 

Srovnání zaměstnaneckých platů (vojáci, zdravotnictví, samospráva, příspěvkové organizace, státní správa, policie atd.) v roce 

2007 a 2018  – nejméně má vždy kultura a sociální služby, hned nad nimi, tedy třetí od konce je školství. A to i přesto, že většina 

zaměstnanců ve školství jsou vysokoškoláci. 

Průměrný plat učitele v roce 2018 byl 35 089 Kč, ve školství celkem 29 617 Kč, celkový v ČR 33 800 Kč. 

Srovnání z roku 2016 – průměrný plat učitele cca 30 000 Kč, průměrný plat VŠ pracovníka ve veřejné sféře cca 38 000 Kč, průměrný 

plat VŠ pracovníka v soukromé sféře cca 48 000 Kč. 

Nadtarifní složku mzdy – osobní příplatky učitelé téměř nedostávají, pouze ty, které jsou dané ze zákona. Odměny na závěr roku 

dle toho, kolik financí škola dostane od kraje. 

Podle údajů za loňský rok je z 36 zemí OECD Česko ve srovnání platů učitelů na posledním místě. Čeští pedagogové dosahují na 

0,6 průměrného platu vysokoškoláka v ČR. V absolutním srovnání platů jsme z 36 zemí OECD na čtvrtém místě od konce. 

 

Ale školství nejsou jen pedagogové. Např. plat uklízečky se může pohybovat v rozmezí od 9 990 Kč do 15 050 Kč, kuchařky od 

cca 13 000 Kč do cca necelých 20 000 Kč, školník od 11 700 do 17 640 případně ve 19 160 Kč ve vyšší platové třídě. 

V roce 2019 na začátku vyjednávání slíbeno 15 % objemu finančních prostředků na růst platů pedagogických pracovníků.  Po 

všech jednáních to bylo 10 % objemu na rok 2020 a 9 % na rok 2021.   Z celkového objemu financí, který umožňuje 12,5 % růst 

tarifů. 


