
KONFERENCE  ŠKOLSTVÍ 2020

Praha 15. října 2019 – Unie zaměstnavatelských svazů v partnerství s vydavatelstvím Mladá fronta pořádala již pošesté odbornou konferenci 
Školství 2020. Letos rekordních 700 účastníků, ředitelek a ředitelů základních a středních škol, přijde diskutovat s předsedou vlády ČR 
a ministrem školství na téma současného stavu a budoucnosti českého školství. 

Mezi hlavní témata, která jsou předmětem nesouhlasů, obav a odborných diskusí, patří zejména růst platů zaměstnanců ve školství v roce 2020. 
Ani odborové svazy, ani zaměstnavatelé nesouhlasí s avizovaným navýšením platů o 2700 korun všem, trvají však obdobně jako v roce 2018 
na růstu 10 + 5. Tedy na 10% nárůstu základních platových tarifů a 5% růstu nadtarifních složek. Obecně také nepanuje souhlas s tím, aby se 
všem zvýšil plat stejnou částkou. 

„Konference Školství 2020 každoročně otevírá diskuse o problémech českého školství a přináší Ministerstvu školství zpětnou vazbu. Letošní roč-
ník je pak nesporně ve znamení nervozity z růstu platů, ale i z nedostatečné připravenosti a možných dopadů reformy financování regionálního 
školství,“ uvedl Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR. 

Ožehavým tématem je tedy také reforma financování regionálního školství. Problémem zůstává financování tzv. nepedagogických pracovní-
ků, zejména kalkulace těchto pracovníků v praktické výchově nebo jejich rozdělení na skupiny podle tříd a na ředitelství. Předmětem kritiky 
ze strany školských asociací je také nekomunikace MŠMT s odbornou veřejností.  

„V rámci Konference Školství 2020 chceme diskutovat také o nejasnostech spojených s nabíhající reformou financování regionálního školství. 
Ta bude spuštěna od 1. ledna 2020 a do této chvíle nemáme k dispozici zcela zásadní informace, jako je například výše nadtarifních složek platu 
pedagogů či počet nepedagogických pracovníků, které budeme moci hradit ze státního rozpočtu. Do náběhu reformy zbývají necelé tři měsíce 
a je zde stále řada neznámých, což způsobuje ve školách velkou nervozitu. Také musíme hovořit o naší nespokojenosti s průběhem vyjednávání 
o růstu platů ve školství od 1. ledna 2020. Oproti původně slibovaným 15 % se dnes mluví o 10 %, a to ještě pouze část má směřovat do nároko-
vých složek platu. Navíc má navýšení tarifních platů proběhnout pro nás zcela neakceptovatelným způsobem, a to jednou paušální částkou pro 
všechny bez ohledu na platovou třídu a platový stupeň. Motivační (nenároková) složka platu je pro nás také důležitá, ale při současné změně 
způsobu financování škol a při výše uvedených nejasnostech upřednostňujeme jednoznačně růst nárokové části platu,“ konstatuje Jiří Zajíček, 
předseda Unie školských asociací ČR – CZESHA.

Diskutovalo se i o tématu maturitních zkoušek z matematiky nebo legislativních záměrech MŠMT pro příští rok. 

Více o Unii zaměstnavatelských svazů
Jsme jedním z  největších zaměstnavatelských svazů v  České republice. Sdružujeme a  zastupujeme více jak  12 000 organizací s  více jak 
770 000 zaměstnanci. Mezi všemi zaměstnavatelskými svazy máme dominantní postavení v oblasti veřejných služeb, jako jsou zdravotnictví, 
sociální služby, školství, kultura, a neziskového sektoru s přesahem do pojišťovnictví, finančních služeb, průmyslu, stavebnictví a veřejné sprá-
vy. Jsme oficiálním připomínkovým místem veškerých legislativních návrhů. Máme zastoupení v Radě pro hospodářskou a sociální dohodu 
(Tripartita) i ve většině tripartitních pracovních týmů. Spolupracujeme se zaměstnavatelskými svazy a mezinárodní organizací na evropské 
úrovni: European Federation for Services to Individuals (EFSI)

Více o vydavatelství Mladá fronta
Vydavatelství Mladá fronta je moderní vydavatelství s čtyřiasedmdesátiletou tradicí. Vlajkovou lodí vydavatelství je týdeník Euro a portál Euro.
cz. V divizi Euro vychází také lifestylové magazíny Esence a nově Hipster. V divizi Euro HUB se pravidelně realizují odborné i společenské akce 
a projekty. Divize Online provozuje také ekonomický web Finance.cz a dalších 12 specializovaných online titulů. Divize Medical Services nabízí 
kvalitní komplexní servis ve zdravotnictví. Divize Knihy na trh ročně uvede kolem 200 nových titulů. Portfolio vydavatelství Mladá fronta se 
od června 2017 v divizi Magazíny významně rozšířilo o řadu titulů, především v segmentu auto-moto, a také sportovních a hobby magazínů. 
V divizi Dětské tituly začal vycházet časopis pro nejmenší děti Puntík, magazín Maminčin Puntík a nově časopis Tečka pro děti od šesti let.
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