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Platy učitelů se zvýší
Platy učitelů se od listopadu 2017 zvýší o 15 % 
v  tarifu, tarifní platy nepedagogických pracov-
níků škol pak o 10 %. Na navýšení se již v září 
2017 dohodli zástupci koaličních stran. Peníze 
na navýšení platů budou čerpány z kapitoly mi-
nisterstva práce a  sociálních věcích a  z nespo-
třebovaných výdajů ostatních ministerstev. 

Počty učitelů v základních školách 
Ve školním roce 2016/2017 působilo v základ-
ních školách celkem 73 405 učitelů. V přepočtu 
na plné úvazky bylo v  základních školách za-
městnáno 61 634 učitelů. Z toho 52 254 plných 
úvazků zastupují ženy. Počet žen tak dosahuje 
85 %. 3 554 plných úvazků je pokryto nekvalifi-
kovanými učiteli. 

Využívání digitálních technologií ve 
školách
ČŠI zveřejnila inspekční zprávu o  využívání 
digitálních technologií v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ ve 
školním roce 2016/2017. Zpráva se kriticky vy-
jadřuje k  plošnému pořizování interaktivních 
tabulí do všech učeben, a  to bez dostatečné, 
funkční a účinné aplikační i obsahové podpory 
nebo podpory vzdělávání pedagogů. Dále uvádí, 
že ve 28 % škol mají učitelé v rámci učeben s ICT 
vybavením k  dispozici také tzv. mobilní učeb-
ny (sadu notebooků nebo tabletů, která je dle 
potřeby využívána v  různých třídách/předmě-
tech). Necelá čtvrtina ZŠ (18 % malých a 29 % 
velkých) uvedla, že umožňuje žákům využívání 

jejich vlastních zařízení ve výuce. Využití vlastní 
techniky žáků by mohlo podle ČSI zmírnit ne-
dostatečné a zastarávající vybavení škol samot-
ných.

Studenti odborných středních škol 
a učilišť převažují 
Výroční zpráva OECD Education at a  Glance 
2017 ukazuje, že v České republice převládá po-
čet studentů odborných středních škol a učilišť 
nad počtem studentů všeobecně vzdělávacích 
škol gymnaziálního typu. 73 % žáků si po zá-
kladní škole volí odbornou střední školu nebo 
učiliště. V průměru zemí OECD je počet žáků 
vstupujících do tohoto typu vzdělávání pouze 
46 %. 

30 let programu Erasmus
V roce 2017 slaví Evropa 30 let existence progra-
mu Erasmus. Česká republika se do programu 
zapojila v roce 1998. Od té doby využilo mož-
nosti zahraničního studia a stáže téměř 90 000 
studentů vysokých škol z ČR. Z oblasti odbor-
ného vzdělávání a přípravy vycestovalo na stáž 
33 100 žáků a zahraniční zkušenost absolvovalo 
10 800 zaměstnanců škol. Ze základního vzdělá-
vání vyjelo 18 300 zaměstnanců. Nyní probíhá 
program Erasmus+, který se netýká jen studen-
tů vysokých škol, ale jeho součástí jsou i výměn-
né programy pro předškolní a školní vzdělávání. 
Stranou nezůstávají ani střední odborné školy. 
O  programu Erasmus+ jsme nabídli reportáž 
v minulém čísle časopisu Komenský.


