Tisková konference MŠMT – 11.2.2016

Témata: platy ve školství, kariérní řád, financování reg. školství

Navyšování rozpočtu MŠMT – platy učitelů 
	průměrná mzda učitele v mateřské škole je 19 tis. Kč, v základní škole 22 500 Kč, na střední škole 23 300 Kč
	Podle srovnání OECD učitelé v České republice vydělávali v roce 2013 pouze 52 % platu zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním
	průměr zemí OECD je přitom 80 % - jsme bezkonkurenčně nejhorší země v rámci OECD
	v rozpočtu na roky 2015 a 2016 došlo ke zvýšení platů učitelů o 3 %, navyšování je však nedostatečné
	kvalitní učitel je základem dobře fungujícího školství – společně se zavedením kariérního řádu proto budeme usilovat o další navyšování platů učitelů i dalším pedagogických a nepedagogických pracovníků
rozumím proto požadavkům školských odborů na navyšování platů

ve školství v ČR pracuje přibližně 250 tis. osob, z toho učitelů je 154 tis.

Kariérní řád

Novela bude předložena do konce března vládě k projednání, v červnu 2016 bude předložena do Poslanecké sněmovny PČR, v roce 2018 by měl vstoupit v účinnost a během 10 let dojde k naplnění KS3.

Současná negativa
	Učitelé nemají jasnou perspektivu dalšího profesního růstu, což je jeden z důvodů, proč do profese nenastupují a předčasně z ní odcházejí.

Učitelé nejsou adekvátně odměňováni za kvalitnější učení a za práci na sobě.
Začínající učitelé jsou hozeni do profese bez systematické podpory.
	Ředitelé nemají jasný nástroj k podpoře profesního růstu učitelů; právní předpisy nestanoví žádné závazné požadavky na obsah a periodicitu aktualizace plánu dalšího vzdělávání.

Změny
	Zlepší se podmínky pro zvyšování profesionality učitelů a pro jejich motivaci k celoživotnímu profesnímu rozvoji.

Novela zavede novou kariérní cestu – cesta rozvoje profesních kompetencí – zákon definuje tři kariérní stupně (začínající učitel, samostatný učitel a vynikající učitel) a podmínky pro postup učitele kariérním systémem. Postup na vyšší kariérní stupeň bude spojen se zvýšením tarifního platu a přechod na KS2 bude spojen se smlouvou na dobu neurčitou.
Zakotví se adaptační období začínajících učitelů s povinností školy vytvářet jim podmínky pro postgraduální profesní rozvoj nutný k získání statusu samostatného učitele (učitele na druhém kariérním stupni), začínající učitel bude mít nárok na vícezdrojovou podporu v adaptačním období – od svého zaměstnavatele (uvádějící učitel) i z dalšího zdroje (vysoké školy, učitel na třetím kariérním stupni z jiné školy).
Bude zaveden standard učitele jako nástroj pro plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů, standard učitele bude mít vliv na profily absolventů oborů vzdělání, vzdělávacích programů nebo studijních programů připravujících učitele, bude třístupňový a bude postaven na profesních kompetencích učitele a jejich gradaci směrem k rostoucí kvalitě práce učitele, zákon stanoví základní oblasti hodnocení – oblast osobního profesního rozvoje, oblast vlastní pedagogické činnosti a oblast spolupráce a podílu na rozvoji školy
Přechody mezi jednotlivými kariérními stupni budou realizovány formou atestačního řízení, kdy se posoudí, zda učitel splňuje požadované profesní kompetence. Zjednodušené atestační řízení mezi KS1 a KS2 bude v gesci školy. Atestační řízení mezi KS2 a KS3 bude v gesci MŠMT (resp. NIDV).
Bude zavedena povinnost plánovat a hodnotit profesní rozvoj pedagogických pracovníků (nejen učitelů), zákon upraví náležitosti osobního plánu profesního rozvoje (část povinného rozvoje a nepovinné části individuálních cílů), zákon stanoví povinnost pravidelného hodnocení naplňování plánů osobního profesního rozvoje ředitelem školy, což bude mít provazbu do osobních příplatků.
Novela zavede dvě nové specializované činnosti, které budou svázány se KS3: mentor a koordinátor vlastního hodnocení školy. S KS3 bude svázána i existující pozice koordinátora školního vzdělávacího programu (po přechodném období). Za tyto činnosti bude učitelům náležet specializační příplatek a odpočet hodin z přímé pedagogické činnosti.
Novela přispěje ke zkvalitnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Cílový stav: Motivovaný učitel s jasnou vizí osobního profesního růstu, který bude adekvátně ohodnocen.
 


Nové specializační činnosti
Mentor – nová – příplatek 1 500 Kč
Mentor zajišťuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy, a to zejména tím, že zpracovává plán pedagogického rozvoje školy, poskytuje pedagogickým pracovníkům školy poradenství, metodicky je usměrňuje, vyhodnocuje jimi dosaženou úroveň profesních kompetencí a předává jim vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon jejich pedagogické činnosti.
Koordinátor vlastního hodnocení školy – nová – příplatek 1 500 Kč 
Koordinátor vlastního hodnocení školy vytváří nebo volí vhodné nástroje vlastního hodnocení školy, koordinuje uskutečňování vlastního hodnocení školy, vyhodnocuje ho, navrhuje opatření a odpovídá za udržování procesů vlastního hodnocení ve škole.“
Odhadovaný roční finanční dopad na státní rozpočet: 328,7 mil. Kč (snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti mentora a v téže výši i koordinátora vlastního hodnocení školy) a 562,58 mil. Kč (specializační příplatek).



Kariérní stupně
Přechod na KS2 – zvýšení platu při přechodu na vyšší platový stupeň o cca 1 000 Kč (předpokládá se, že tento platový stupeň bude vytvořen před náběhem kariérního řádu).
Přechod na KS3 – zvýšení tarifního platu o 5 000 Kč
Odhadovaný roční finanční dopad zavedení KS3 na státní rozpočet: při plném náběhu (rok 2027) 3 243,9 mil. Kč. Odhadovaný finanční dopad vyjádřený v náběhu:
Rok
Počet učitelů
na třetím kariérním stupni
Finanční dopad
v Kč
2018
	1 600
	43 360 000
2019
	4 600
	211 380 000
2020
	8 100
	468 830 000
2021
	12 100
	766 930 000
2022
	16 600
	1 105 680 000
2023
	21 600
	1 485 080 000
2024
	27 100
	1 905 130 000
2025
	33 100
	2 365 830 000
2026
	39 100
	2 853 630 000
2027
	41 500
	3 243 870 000

Celkově tedy: 4 135,15 mil. Kč

Financování regionálního školství

Nedostatky současného systému:
Za hlavní problémy stávajícího systému lze označit:
	Při normativním rozpisu prostředků státního rozpočtu do rozpočtů jednotlivých krajů nemůže MŠMT zohlednit důležitá objektivní specifika RgŠ ÚSC v jednotlivých krajích, která významně ovlivňují skutečnou potřebu finančních prostředků v kraji, jako jsou:

	 rozdílná velikostní struktura mateřských a základních škol, 

rozdílná oborová struktura středního a vyššího odborného školství, 
rozdílný procentní podíl ze školní populace zapojený do vzdělávání v ZUŠ, nebo 
rozdílná finanční náročnost podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami apod. 
	Při normativním rozpisu prostředků státního rozpočtu z rozpočtu krajů do rozpočtů jednotlivých škol a školských zařízení vznikají velké rozdíly ve výši krajských normativů, tj. rozdíly ve výši „státní“ finanční podpory na vzdělávání žáka ve stejném oboru vzdělání, mezi jednotlivými kraji. Výše normativů navíc není dlouhodobě předvídatelná nejen ze strany škol jako příjemců finančních prostředků, ale ani ze strany ministerstva. 
systém nezohledňuje skutečný rozsah vzdělávání poskytovaný žákům konkrétní školou. Škola, která danému počtu žáků poskytne nižší objem pedagogické práce, než je objem předpokládaný v normativu, je pak systémem zvýhodněna a naopak škola, která by v zájmu kvality vzdělávání chtěla objem pedagogické práce zvýšit je systémem výrazně limitována.

	systém nezohledňuje rozdílnou úroveň nárokových složek platů pedagogů v konkrétních školách:
	 tarifní platové stupně podle délky vykonávané praxe, 

specializační příplatky, 
do budoucna pak například nároky vyplývající z kariérního systému učitelů. 
	V oblasti financování „nepedagogické práce“ systém bez zřetelného důvodu zvýhodní školu s vyšší naplněností tříd oproti stejně zorganizované škole s naplněností tříd nižší. 

V oblasti středního vzdělávání s maturitní zkouškou systém v řadě případů negativně působí na kvalitu i na ekonomickou efektivnost vzdělávání. Školy v zájmu získání žáků (a tedy prostředků státního rozpočtu) snižují nároky na kvalitu „na vstupu“ do vzdělávání a i žáky s velmi malou pravděpodobností úspěšnosti „na výstupu“ vzdělávání „drží“ ve vzdělávání co nejdéle.

Nástroje pro změnu – hlavní parametry:
Pro školy a pro školní družiny bude normativní financování ze státního rozpočtu „přeneseno“ na centrální úroveň (MŠMT).
V MŠ, ZŠ a SŠ bude normativní financování nepedagogické práce „na žáka“ nahrazeno normativním financováním „na školu, na odloučené pracoviště a na třídu“ což mnohem objektivněji vyjadřuje reálnou potřebu zajištění obslužných činností konkrétních škol.
Naprosto zásadní změnu pak v navrhovaném řešení představuje zavedení zcela odlišného systému financování pedagogické práce v MŠ, v ZŠ, v SŠ a v konzervatořích a ve školních družinách (ŠD).
	Pro obory vzdělání v těchto druzích škol a pro školní družinu bude závazným právním předpisem stanoven maximální rozsah vzdělávání, nebo maximální rozsah přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu. Škole (školní družině) pak bude poskytnut objem finančních prostředků na skutečný počet jejích pedagogů, pokud hodinové vyjádření jejich úvazků (přímé pedagogické činnosti) nepřekročí stanovený maximální rozsah. Objem poskytnutých prostředků bude přitom respektovat reálné zařazení pedagogů školy (ŠD) do platových tříd a stupňů a normativně stanovenou úroveň ostatních nárokových a nenárokových složek platů.

Stávající systém financování RgŠ ÚSC prostřednictvím republikových a krajských normativů zůstane zachován pouze pro financování vzdělávání a školských služeb poskytovaných školskými zařízeními s výjimkou školních družin. Dojde však ke změně struktury republikových normativů a k regulaci výše krajských normativů bude moci MŠMT stanovit personální standardy pro zajištění činností školských zařízení.
Stávající systém financování prostřednictvím normativů „na žáka“ zůstane zachován pro financování soukromých a církevních škol

	Novela bude předložena do konce března vládě k projednání, v červnu 2016 bude předložena do Poslanecké sněmovny PČR


Hlavní smysl navržených změn:

Hlavním smyslem přistoupení k navrženým změnám je:

	odstranění nerovného postavení jednotlivých srovnatelných příjemců (krajů i jednotlivých krajských a obecních škol),

zajistit aby finanční zdroje státního rozpočtu na vzdělávání byly vynakládány skutečně efektivně, tzn. aby „následovaly“ jak realitu poskytovaného vzdělávání, tak i platovou úroveň, v jednotlivých školách,
větší transparentnost pro školy – ředitele i pedagogy,
větší předvídatelnost pro ředitele škol,
větší možnost cílené realizace podpory prioritních zájmů státu v oblasti vzdělávání.





