Tisková zpráva

DĚKANI PEDAGOGICKÝCH FAKULT JSOU ZNEPOKOJENI
NEDOSTATKEM UČITELŮ NA ŠKOLÁCH
Praha, 1. 6. 2017 - Děkani českých pedagogických fakult jsou silně znepokojeni
nedostatkem učitelů na základních a středních školách, který se projevuje hlavně v
přírodovědných předmětech. Svou nespokojenost vyjádřili na výjezdním zasedání
Asociace děkanů pedagogických fakult, které se konalo 31. 5. –1. 6. v Praze. Hlavní zdroj
problému spatřují v podprůměrných platech učitelů.

„Podle našich průzkumů chybí na školách v Karlovarském a Plzeňském kraji 117 učitelů fyziky a
je velmi časté, že tento předmět učí lidé, kteří fyziku nevystudovali,“ říká RNDr. Miroslav Randa,
Ph.D., děkan Pedagogické fakulty v Plzni. Sehnat aprobovaného učitele je přitom stále obtížnější,
protože lidé s vysokoškolským vzděláním raději volí jiné, finančně výhodnější alternativy, než je
práce ve školství.
Podfinancovaní jsou také pracovníci na pedagogických fakultách, kteří by měli budoucí učitele
připravovat. Základní mzda odborného asistenta s vědeckým titulem Ph.D. na Pedagogické
fakultě UK činí 22 500 Kč. „Vážíme si prostředků, které MŠMT vynaložilo jako jednorázovou
podporu akademických pracovníků na pedagogických fakultách, je to finanční injekce v pravý
čas. Pokud ale nezměníme odměňování ve školství systémově (a to jak na pedagogických
fakultách, tak na ostatních stupních škol), nemůžeme čekat, že mladých a schopných učitelů
bude přibývat. Zkrátka odejdou jinam,“ říká prof. Michal Nedělka, předseda asociace a děkan
Pedagogické fakulty v Praze.
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Poznámky pro editory:
Asociace děkanů pedagogických fakult je neformální sdružení děkanů všech pedagogických
fakult v ČR. Schází se pravidelně, nemá však žádné právní ukotvení.
Prof. Michal Nedělka Dr., vystudoval ruský jazyk a hudební výchovu na Pedagogické fakultě
Univerzity Karlovy. Je autorem monografií zabývajících se dějinami a analýzou liturgické hudby,
soudobé české hudby a problematikou klavírní improvizace.
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., vystudoval učitelství matematiky a fyziky na Matematickofyzikální fakultě UK v Praze. Je autorem učebnic přírodovědy pro 1. stupeň ZŠ a učebnic fyziky
pro základní školu. Je odborným garantem Astronomické a Fyzikální olympiády.

