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Jako pedagogové máme ve své přirozené povaze lidem pomáhat, nikoliv vytvářet 

problémy či někomu dokonce škodit. Situace ve školství se však stala kritickou, a proto je 

třeba přistoupit k tak radikálnímu řešení, jakou je stávka. Uvědomujeme si, že naše jednání 

způsobí rodičům komplikace, na druhou stranu i rodiče by měli chápat, proč k tomuto kroku 

z naší strany dochází, chtějí-li, aby jejich děti prošli kvalitní výukou. Děti si zaslouží, aby 

dostaly dobré vzdělání a jejich učitelé se jim mohli plně věnovat. V současné době je na 

pedagogy kladen velký nárok na administrativu, se zavedením inkluze také na sebevzdělávání 

se v této oblasti. Součástí naší práce je také vedení doučování, pedagogických intervencí, 

vypracovávání projektů, vedení kroužků a v poslední době také zastupování za chybějící 

kolegy. Konkrétně v naší škole je nedostatek učitelů i asistentů pedagoga a jedním z důvodů 

je právě jejich nízké finanční ohodnocení. 

Nám, učitelům v této stávce nejde jen o peníze, jde nám také o podmínky naší práce, 

spravedlivé odměňování, důstojné a férové jednání ze strany politiků a v neposlední řadě o 

profesní hrdost. Již poněkolikáté v řadě za poslední roky je naše profese vláčena tiskem a 

stala se předmětem politického boje. Pravidelně je přislíbeno pedagogům navýšení platů, 

bohužel jen přislíbeno, nikoliv dodrženo v původním znění. Takovéto hraní si se slovíčky a 

sliby již nehodláme tolerovat ani přehlížet. Veřejnost se domnívá, že se nám v průběhu 

letošního roku již několikrát plat zvýšil, ale skutečnost je jiná. Interpretace v médiích je velmi 

zkreslená a některá fakta jsou zcela opomíjena. 

Uchylujeme se ke stávce nejen z osobních důvodů ale za všechny mladé lidi, kteří by 

toto povolání dělat chtěli a jsou pro něj předurčeni, avšak vzhledem k nízkému finančnímu 

ohodnocení dávají přednost lukrativnější práci v jiných oborech. Chtěli bychom, aby ve 

školství, v jeho sílu, rovnováhu a budoucnost věřili nejen současní pedagogové ale i ti 

budoucí. 

 

Za stávkový organizační výbor 

Mgr. Lucie Molyneux-Dickinson a Mgr. Martina Vodičková 

Příloha: seznam stávkujících pedagogů 


