Vážený pan
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4,
118 01 Praha 1

Vážený pane premiére,
jsme profesní organizací, která téměř 25 let sdružuje a zastupuje ředitele základních škol ČR. Preferujeme kvalitní řízení
a současně dbáme na vytváření solidních podmínek pro práci ředitelů i učitelů základních škol. Oceňujeme Vaši snahu o
zlepšení kvality našeho školství, která je zakotvena v programovém prohlášení vlády, kterou řídíte. České školství není
v dobré kondici. Hlavní příčinou je jeho výrazné podfinancování.
Ačkoliv by všichni rádi viděli naše školství na úrovni vyspělých států, není společnost ochotna do školství dlouhodobě
investovat ani na průměrné úrovni EU. Téměř 2 % HDP, o které za průměrem EU zaostáváme, je zejména na úkor
personálního zabezpečení škol. Platy pedagogických i nepedagogických pracovníků škol patří k nejnižším na světě, ve
školách, zejména základních, chybí peníze na nezbytné pracovní pozice, jako jsou správci sítí a ICT, psychologové,
speciální pedagogové, administrativní a ekonomičtí pracovníci, vrátní atd.
Na poslední valné hromadě Asociace ředitelů základních škol ČR jsme byli zástupci MŠMT informováni o střednědobém
výhledu vlády ČR v oblasti financování školství. Byli jsme velmi zklamáni, neboť v předloženém materiálu je plánovaný
nárůst finančních prostředků regionálního školství v roce 2020 pouhých 3,8 miliardy Kč a v následujícím roce 2021 je
nárůst nulový. To je v zásadním rozporu s programovým prohlášením vlády. V něm je kromě jiného uvedeno i
následující: Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů a nepedagogů na konci volebního období v roce
2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich výše pro rok 2017”.
Tímto přístupem není možné zastavit prohlubování krize školství.
Vážený pane premiére,
žádáme Vás, abyste se zasadil o značné posílení financování školství tak, abychom se v jeho výši dostali na konci Vašeho
funkčního období na úroveň 6 % HDP. V opačném případě lze očekávat velkou a vleklou krizi českého školství.
Věříme, že se Vám to podaří.
V Plzni dne 21. 12. 2018
Hana Stýblová
prezidentka AŘZŠ
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