PLATY UČITELŮ

Rok 2018

16.10. Odpověď premiéra na otevřený dopis vládě od AŘG a Unie CZESHA
http://www.pedagogicke.info/2018/10/odpoved-premiera-na-otevreny-dopis.html#more" http://www.pedagogicke.info/2018/10/odpoved-premiera-na-otevreny-dopis.html#more

16.10. MŠMT: Statistická ročenka školství – Zaměstnanci a mzdové prostředky 2017: 
http://www.pedagogicke.info/2018/10/msmt-statisticka-rocenka-skolstvi_16.html" http://www.pedagogicke.info/2018/10/msmt-statisticka-rocenka-skolstvi_16.html

11.10. V kraji je málo učitelů, někteří raději pracují v německých továrnách
https://vary.idnes.cz/skola-skolstvi-ucitel-pedagog-asistent-nedostatek-cheb-pjc-/vary-zpravy.aspx?c=A181005_430796_vary-zpravy_ba" https://vary.idnes.cz/skola-skolstvi-ucitel-pedagog-asistent-nedostatek-cheb-pjc-/vary-zpravy.aspx?c=A181005_430796_vary-zpravy_ba

10.10. Učitelé hrozí stávkou kvůli penězům, které navzdory slibům nedostali
https://zpravy.idnes.cz/stavkova-pohotovost-ucitele-finance-priplatky-ministerstvo-skolstvi-13v-/domaci.aspx?c=A181008_165004_domaci_nub" https://zpravy.idnes.cz/stavkova-pohotovost-ucitele-finance-priplatky-ministerstvo-skolstvi-13v-/domaci.aspx?c=A181008_165004_domaci_nub

8.10. Platy ve školství za první pololetí 2018
http://www.ceskaskola.cz/2018/10/platy-ve-skolstvi-za-prvni-pololeti.html" http://www.ceskaskola.cz/2018/10/platy-ve-skolstvi-za-prvni-pololeti.html

28.9. V Boleslavi učitelům došla trpělivost. Za lepšími platy odešli do Škody
https://zpravy.idnes.cz/ucitele-nizke-platy-skoda-auto-tovarna-pridani-flw-/domaci.aspx?c=A180924_145333_domaci_nub" https://zpravy.idnes.cz/ucitele-nizke-platy-skoda-auto-tovarna-pridani-flw-/domaci.aspx?c=A180924_145333_domaci_nub

24.9. Radek Sarkozi: Třídní učitelé si zaslouží více peněz
http://www.pedagogicke.info/2018/09/radek-sarkozi-tridni-ucitele-si.html#more" http://www.pedagogicke.info/2018/09/radek-sarkozi-tridni-ucitele-si.html#more

24.9. Poslanci budou řešit návrh, který výrazně zvýšil příplatky třídním učitelům
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2603060-poslanci-budou-resit-navrh-ktery-vyrazne-zvysil-priplatky-tridnim-ucitelum" https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2603060-poslanci-budou-resit-navrh-ktery-vyrazne-zvysil-priplatky-tridnim-ucitelum

18.9. Plán výrazně přidat kantorům je ohrožen
https://www.novinky.cz/veda-skoly/483616-plan-vyrazne-pridat-kantorum-je-ohrozen.html" https://www.novinky.cz/veda-skoly/483616-plan-vyrazne-pridat-kantorum-je-ohrozen.html

18.9. 130% průměrného platu pro učitele stále zůstává iluzí
http://www.ceskaskola.cz/2018/09/130-prumerneho-platu-pro-ucitele-stale.html" http://www.ceskaskola.cz/2018/09/130-prumerneho-platu-pro-ucitele-stale.html

18.9. Za třídnictví by mohli učitelé dostat až o 2000 víc
https://www.denik.cz/z_domova/za-tridnictvi-by-mohli-ucitele-dostat-az-o-dva-tisice-vic-20180917.html" https://www.denik.cz/z_domova/za-tridnictvi-by-mohli-ucitele-dostat-az-o-dva-tisice-vic-20180917.html

27.8. Zástupci školských asociací vyzvali vládu k růstu platů od září
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zastupci-skolskych-asociaci-vyzvali-vladu-k-rustu-platu-od-zari/1656342" https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zastupci-skolskych-asociaci-vyzvali-vladu-k-rustu-platu-od-zari/1656342
http://www.pedagogicke.info/2018/08/otevreny-dopis-vlade-ceske-republiky.html#more" http://www.pedagogicke.info/2018/08/otevreny-dopis-vlade-ceske-republiky.html#more

24.8. Babiš slíbil školským odborům růst platů nepedagogických pracovníků o 10 procent
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/babis-slibil-skolskych-odborum-rust-platu-nepedagogu-o-10-procent/1655501" https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/babis-slibil-skolskych-odborum-rust-platu-nepedagogu-o-10-procent/1655501

22.8. Na pozici učitele se hlásí o třetinu méně lidí než loni, na asistenta o dvě třetiny
https://byznys.lidovky.cz/na-pozici-ucitele-se-hlasi-o-tretinu-mene-lidi-nez-loni-na-asistenta-o-dve-tretiny-g11-/firmy-trhy.aspx?c=A180822_162553_firmy-trhy_form#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_byznys&utm_content=main

10.7. Pedagogická komora: Vyšší příplatky pro třídní učitele
https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/05/aktualni-tema-vyssi-priplatky-pro.html" https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/05/aktualni-tema-vyssi-priplatky-pro.html

28.6. Miloslava Rutová (ANO): V programovém prohlášení vlády je, že během 4 let zvýší mzdy učitelům na 150 % 
http://www.pedagogicke.info/2018/06/miloslava-rutova-v-programovem.html#more" http://www.pedagogicke.info/2018/06/miloslava-rutova-v-programovem.html#more

25.6. Stát slíbil učitelům vyšší příplatky, žádné peníze ale neposlal
http://forum24.cz/stat-slibil-ucitelum-vyssi-priplatky-zadne-penize-ale-neposlal/" http://forum24.cz/stat-slibil-ucitelum-vyssi-priplatky-zadne-penize-ale-neposlal/

23.6. Do školství chce stát přijmout dalších 16 tisíc lidí
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2518696-ministerstvo-chce-do-skolstvi-prijmout-rekordnich-16-tisic-dalsich-lidi" http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2518696-ministerstvo-chce-do-skolstvi-prijmout-rekordnich-16-tisic-dalsich-lidi

21.6. Podle předběžných propočtů by si měli učitelé od ledna přilepšit o 2000 až 3500 korun hrubého měsíčně
http://www.ceskaskola.cz/2018/06/podle-predbeznych-propoctu-by-si-meli.html" http://www.ceskaskola.cz/2018/06/podle-predbeznych-propoctu-by-si-meli.html

14.6. Ministr s premiérem jednali o další podpoře pedagogických fakult
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-s-premierem-jednali-o-dalsi-podpore-pedagogickych" http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-s-premierem-jednali-o-dalsi-podpore-pedagogickych

11.6. Valachová navrhuje snížení příplatků pro učitele. pedagogická komora se od novely distancuje
http://www.pedagogicke.info/2018/06/valachova-navrhuje-snizeni-priplatku.html#more" http://www.pedagogicke.info/2018/06/valachova-navrhuje-snizeni-priplatku.html#more

11.6. Učitelé berou o pětinu méně než ostatní vysokoškoláci ve státní sféře, ukázala studie. Ke slibům vlády jsou její autoři skeptičtí
https://archiv.ihned.cz/c1-66164140-plat-ucitelu-kulha-za-ostatnimi-vysokoskolaky-ve-statni-sfere" https://archiv.ihned.cz/c1-66164140-plat-ucitelu-kulha-za-ostatnimi-vysokoskolaky-ve-statni-sfere?

6.6. Třídní učitelé by si mohli přilepšit o pár tisíc měsíčně, navrhují lidovci
https://zpravy.idnes.cz/prispevky-tridni-ucitele-odmena-skolstvi-pedagogicka-komora-navrh-1fu-/domaci.aspx?c=A180604_163254_domaci_nub" https://zpravy.idnes.cz/prispevky-tridni-ucitele-odmena-skolstvi-pedagogicka-komora-navrh-1fu-/domaci.aspx?c=A180604_163254_domaci_nub

30.5. Petr Šabata: Proč nedá Andrej Babiš učitelům jednoduchou platovou tabulku?
https://www.irozhlas.cz/komentare/komentar-ucitele-skolstvi-andrej-babis-zvysovani-platu_1805300700_dp" https://www.irozhlas.cz/komentare/komentar-ucitele-skolstvi-andrej-babis-zvysovani-platu_1805300700_dp

29.5. Učitelům do čtyř let 45 000 měsíčně
http://www.pedagogicke.info/2018/05/andrej-babis-ucitelum-do-ctyr-let-45_29.html" http://www.pedagogicke.info/2018/05/andrej-babis-ucitelum-do-ctyr-let-45_29.html

28.5. Učitelé chtějí závazný plán navyšování platů
http://www.pedagogicke.info/2018/05/msmt-posudky-nezavisle-odborne-komise.html" http://www.pedagogicke.info/2018/05/msmt-posudky-nezavisle-odborne-komise.html

20.5. MHMP: Radní Ropková prosadila posílení platů zaměstnanců pražského školství o celkem 600 milionů korun 
http://www.pedagogicke.info/2018/05/radni-ropkova-prosadila-posileni-platu.html#more" http://www.pedagogicke.info/2018/05/radni-ropkova-prosadila-posileni-platu.html#more

9.5. Učitelé mají dostat přidáno, ale pořád se neví kdy a kolik
https://www.respekt.cz/politika/ucitele-maji-dostat-pridano-ale-porad-se-nevi-kdy-a-kolik" https://www.respekt.cz/politika/ucitele-maji-dostat-pridano-ale-porad-se-nevi-kdy-a-kolik

9.5. Učitelé mohou mít od ledna 10 procent navíc a do příštích voleb 45 tisíc
https://zpravy.idnes.cz/tripartita-navyseni-platu-ucitelu-plaga-2019-o-10-procent-p1n-/domaci.aspx?c=A180509_171632_domaci_kop" https://zpravy.idnes.cz/tripartita-navyseni-platu-ucitelu-plaga-2019-o-10-procent-p1n-/domaci.aspx?c=A180509_171632_domaci_kop

6.5. Platy učitelů by v příštích letech mohly začít stagnovat
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/platy-ucitelu-by-v-dalsich-letech-mohly-zacit-stagnovat/1617690" http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/platy-ucitelu-by-v-dalsich-letech-mohly-zacit-stagnovat/1617690

30.4. Učitelů bude za tři roky o deset tisíc více. Vyšší budou i mzdy
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/ucitelu-bude-za-tri-roky-o-deset-procent-vice-vyssi-budou-i-mzdy_477979.html" https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/ucitelu-bude-za-tri-roky-o-deset-procent-vice-vyssi-budou-i-mzdy_477979.html

17.4. Z Babišova zvýšení učitelských platů jsou sliby-chyby
https://www.respekt.cz/spolecnost/z-babisova-zarijoveho-zvyseni-ucitelskych-platu-jsou-sliby-chyby?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+respekt-clanky+%28T%C3%BDden%C3%ADk+Respekt+%E2%80%A2+V%C5%A1echny+%C4%8Dl%C3%A1nky%29" https://www.respekt.cz/spolecnost/z-babisova-zarijoveho-zvyseni-ucitelskych-platu-jsou-sliby-chyby?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+respekt-clanky+%28T%C3%BDden%C3%ADk+Respekt+%E2%80%A2+V%C5%A1echny+%C4%8Dl%C3%A1nky%29

17.4. Babišova vláda bez důvěry slibuje učitelům desetitisíce. Kdo tomu ještě věří?
http://forum24.cz/babisova-vlada-bez-duvery-slibuje-ucitelum-desetitisice-kdo-tomu-jeste-veri/" http://forum24.cz/babisova-vlada-bez-duvery-slibuje-ucitelum-desetitisice-kdo-tomu-jeste-veri/

13.4. Babiš slibuje opět přidat učitelům. Už od září o 15 procent
https://www.respekt.cz/spolecnost/babis-slibuje-znovu-pridat-ucitelum-uz-od-zari-o-15-procent" https://www.respekt.cz/spolecnost/babis-slibuje-znovu-pridat-ucitelum-uz-od-zari-o-15-procent

27.3. Dobšík: Platy učitelů by letos měly vzrůst o více než 10 %
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/dobsik-platy-ucitelu-by-letos-mely-vzrust-o-vice-nez-10-procent/1602693" http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/dobsik-platy-ucitelu-by-letos-mely-vzrust-o-vice-nez-10-procent/1602693

26.3. Jiří Kostečka“ Máme, co jsme si spískali sami / spískaly samy
http://www.pedagogicke.info/2018/03/jiri-kostecka-mame-co-jsme-si-spiskali.html#more" http://www.pedagogicke.info/2018/03/jiri-kostecka-mame-co-jsme-si-spiskali.html#more

22.3. Jiří Zlatuška: Nastane doba stachanovských úderek v českém školství?
http://www.pedagogicke.info/2018/03/jiri-zlatuska-nastane-doba.html#more" http://www.pedagogicke.info/2018/03/jiri-zlatuska-nastane-doba.html#more

22.3. Platy mají přednost před změnou financování škol
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/mala-tripartita-platy-maji-prednost-pred-zmenou-financovani-skol_472689.html" https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/mala-tripartita-platy-maji-prednost-pred-zmenou-financovani-skol_472689.html

14.3. Hrubý plat učitele loni stoupl na 31 632 korun
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/hruby-plat-ucitele-loni-stoupl-na-31-632-korun/1597547" http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/hruby-plat-ucitele-loni-stoupl-na-31-632-korun/1597547

13.3. ČSÚ: Odvětví vzdělávání mělo podprůměrný meziroční růst mezd
http://www.pedagogicke.info/2018/03/csu-odvetvi-vzdelavani-melo-podprumerny.html#more" http://www.pedagogicke.info/2018/03/csu-odvetvi-vzdelavani-melo-podprumerny.html#more

13.3. František Dobšík: Odhad výsledků odměňování pedagogů v roce 2017
http://www.pedagogicke.info/2018/03/frantisek-dobsik-odhad-vysledku.html#more" http://www.pedagogicke.info/2018/03/frantisek-dobsik-odhad-vysledku.html#more

12.3. Učitelé se bojí o slíbené platy. Chtějí, aby vláda v demisi jasně řekla, kdy dostanou přidáno
https://archiv.ihned.cz/c1-66075530-ucitele-se-boji-o-slibene-platy-rust-ma-zarucit-ministr-v-demisi" https://archiv.ihned.cz/c1-66075530-ucitele-se-boji-o-slibene-platy-rust-ma-zarucit-ministr-v-demisi?

10.3. Dostanou učitelé od září přidáno 15 %, jak slibují poslanci? Jak by konkrétně vypadaly jejich platy? http://www.ceskaskola.cz/2018/03/dostanou-ucitele-od-zari-pridano-15-jak.html" http://www.ceskaskola.cz/2018/03/dostanou-ucitele-od-zari-pridano-15-jak.html

10.2. Šéf asociace: V jazykových školách chybí lektoři, mají nízké mzdy
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sef-asociace-v-jazykovych-skolach-chybi-lektori-maji-nizke-mzdy/1584170" http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sef-asociace-v-jazykovych-skolach-chybi-lektori-maji-nizke-mzdy/1584170

5.2. Odbory budou požadovat další růst platů, a to ještě pro letošek
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbory-budou-pozadovat-dalsi-rust-platu-a-to-jeste-pro-letosek/1582196" http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbory-budou-pozadovat-dalsi-rust-platu-a-to-jeste-pro-letosek/1582196

30.1. Ministr Robert Plaga žádá na platy pro učitele 40 miliard korun. Chce navýšení na 150% průměrné mzdy
http://www.ceskaskola.cz/2018/01/ministr-robert-plaga-zada-na-platy-pro.html" http://www.ceskaskola.cz/2018/01/ministr-robert-plaga-zada-na-platy-pro.html

24.1. Obě složky platů ve školství musí růst. Ale v jakém poměru? Učitelé nesouhlasí s růstem nadtarifní složky na úkor tarifu
http://www.ceskaskola.cz/2018/01/obe-slozky-platu-ve-skolstvi-musi-rust.html" http://www.ceskaskola.cz/2018/01/obe-slozky-platu-ve-skolstvi-musi-rust.html

13.1. Budou brát učitelé 46 tisíc? Diskuse poslanců Václava Klause ml. a Karla Raise
http://www.ceskaskola.cz/2018/01/budou-brat-ucitele-46-tisic-diskuse.html" http://www.ceskaskola.cz/2018/01/budou-brat-ucitele-46-tisic-diskuse.html

12.1. Plaga: Rozpočet školství se musí navýšit o 50 milionů korun
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/plaga-rozpocet-skolstvi-se-musi-navysit-o-50-miliard-kc/1572192" http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/plaga-rozpocet-skolstvi-se-musi-navysit-o-50-miliard-kc/1572192

12.1. Ministr představil premiérovi a odborářům návrh na postupný růst platů
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-predstavil-premierovi-a-odborum-navrh-na-postupny" http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-predstavil-premierovi-a-odborum-navrh-na-postupny

9.1. Předseda Senátu Štěch přijal petici za vyšší platy učitelů, společně se zástupci odborů volá po růstu platů
http://www.pedagogicke.info/2018/01/predseda-senatu-stech-prijal-petici-za.html" http://www.pedagogicke.info/2018/01/predseda-senatu-stech-prijal-petici-za.html

7.1. Ondřej Šteffl: Učitelům je třeba přidat. Ale jak? (Varovným příkladem i inspirací je inkluze)
http://www.ceskaskola.cz/2018/01/ondrej-steffl-ucitelum-je-treba-pridat.html" http://www.ceskaskola.cz/2018/01/ondrej-steffl-ucitelum-je-treba-pridat.html

3.1. Na růst odměn ve školství  by bylo z rozpočtu potřeba 7,5 miliardy
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/na-rust-odmen-ve-skolstvi-by-bylo-z-rozpoctu-potreba-7-5-miliardy/1568295" http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/na-rust-odmen-ve-skolstvi-by-bylo-z-rozpoctu-potreba-7-5-miliardy/1568295


Rok 2017

28.12. Od září další tisíce kantorům? Babiš slíbil, že peníze bude hledat
http://www.ceskaskola.cz/2017/12/od-zari-dalsi-tisice-kantorum-babis.html" http://www.ceskaskola.cz/2017/12/od-zari-dalsi-tisice-kantorum-babis.html

20.12. MŠMT odpovídá na otázku ČŠ: Zvýšení platů učitelů v roce 2018 se bude odvíjet od výsledků hospodaření státu
http://www.ceskaskola.cz/2017/12/msmt-odpovida-na-otazku-ceske-skoly.html" http://www.ceskaskola.cz/2017/12/msmt-odpovida-na-otazku-ceske-skoly.html

19.12. Do tří let 50 tisíc, požadují odbory
http://www.ceskaskola.cz/2017/12/do-tri-let-50-tisic-mesicne-pozaduji.html" http://www.ceskaskola.cz/2017/12/do-tri-let-50-tisic-mesicne-pozaduji.html

18.12. Radek Sarközi: Ve školství chybí 60 miliard. Napraví to poslanci?
http://www.ceskaskola.cz/2017/12/radek-sarkozi-ve-skolstvi-chybi-60.html" http://www.ceskaskola.cz/2017/12/radek-sarkozi-ve-skolstvi-chybi-60.html

13.12. Debaty o rozpočtu se točí kolem školství a sociálních služeb. Na přidání učitelům a doktorandům se ale strany neshodnou
https://archiv.ihned.cz/c1-65988520-debaty-o-rozpoctu-se-toci-kolem-skolstvi-a-socialnich-sluzeb" https://archiv.ihned.cz/c1-65988520-debaty-o-rozpoctu-se-toci-kolem-skolstvi-a-socialnich-sluzeb?

30.11. Kraje důrazně vyzývají vládu: Splňte své sliby a zajistěte peníze na růst platů
http://www.pedagogicke.info/2017/11/kraje-durazne-vyzyvaji-vladu-splnte-sve.html#more" http://www.pedagogicke.info/2017/11/kraje-durazne-vyzyvaji-vladu-splnte-sve.html#more

29.11. Ministerstvo poslalo krajům méně na růst platů učitelů. Mohou to doplatit ze svého, řekl Štech
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/chybejici-penize-na-rust-platu-ve-skolstvi-mohou-doplatit-kr/r~47894d96d46511e78337ac1f6b220ee8/?redirected=1511946968" https://zpravy.aktualne.cz/domaci/chybejici-penize-na-rust-platu-ve-skolstvi-mohou-doplatit-kr/r~47894d96d46511e78337ac1f6b220ee8/?redirected=1511946968

28.11. Na navýšení platů poslalo MŠMT 1,9 mld
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/na-navyseni-platu-poslalo-msmt-1-9-mld" http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/na-navyseni-platu-poslalo-msmt-1-9-mld

23.11. Dobšík: Školy mají dost peněz na růst tarifů učitelů i příplatky
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/dobsik-skoly-maji-dost-penez-na-rust-tarifu-ucitelu-i-priplatky/1554198" http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/dobsik-skoly-maji-dost-penez-na-rust-tarifu-ucitelu-i-priplatky/1554198

23.11. Události ČT: Platy učitelů
http://www.pedagogicke.info/2017/11/udalosti-ct-platy-ucitelu.html#more" http://www.pedagogicke.info/2017/11/udalosti-ct-platy-ucitelu.html#more

23.11. MŠMT: Krajům jsme poslali o 25 milionů méně. Důvod ke krácení příplatků to ale není (Krátit se mohou odměny).
http://www.ceskaskola.cz/2017/11/msmt-krajum-jsme-poslali-o-25-milionu.html" http://www.ceskaskola.cz/2017/11/msmt-krajum-jsme-poslali-o-25-milionu.html

23.11. Pedagogická komora: Chaos kolem učitelských platů
http://www.pedagogicka-komora.cz/2017/11/chaos-kolem-ucitelskych-platu.html" http://www.pedagogicka-komora.cz/2017/11/chaos-kolem-ucitelskych-platu.html

21.11. Radek Sarközi: Má ministerstvo školství dostatek peněz na navýšení tarifních platů učitelů?
http://www.ceskaskola.cz/2017/11/radek-sarkozi-ma-ministerstvo-skolstvi.html" http://www.ceskaskola.cz/2017/11/radek-sarkozi-ma-ministerstvo-skolstvi.html

20.11. Podle ankety Pedagogické komory pětina učitelů nepobírá žádný osobní příplatek
http://www.pedagogicke.info/2017/11/podle-ankety-pedagogicke-komory-petina.html" http://www.pedagogicke.info/2017/11/podle-ankety-pedagogicke-komory-petina.html

6.11. Odbory chtějí, aby školství bylo pro budoucí vládu prioritou
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbory-chteji-aby-skolstvi-bylo-pro-budouci-vladu-prioritou/1547613" http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbory-chteji-aby-skolstvi-bylo-pro-budouci-vladu-prioritou/1547613

2.11. Učitelé si konečně polepší. Jde o dobré nakročení, ale nestačí to, upozorňují
http://www.ceskaskola.cz/2017/11/ucitele-si-konecne-polepsi-jde-o-dobre.html" http://www.ceskaskola.cz/2017/11/ucitele-si-konecne-polepsi-jde-o-dobre.html

30.,10. Zlaté české ručičky málo vydělávají
http://ceskapozice.lidovky.cz/zlate-ceske-rucicky-malo-vydelavaji-db5-/tema.aspx?c=A171027_111924_pozice-tema_houd" http://ceskapozice.lidovky.cz/zlate-ceske-rucicky-malo-vydelavaji-db5-/tema.aspx?c=A171027_111924_pozice-tema_houd

5.10. Vláda v dalších letech nepočítá s penězi na vyšší platy učitelů, v rozpočtovém výhledu chybí
https://archiv.ihned.cz/c1-65903390-vlada-v-dalsich-letech-nepocita-s-penezi-na-vyssi-platy-ucitelu" https://archiv.ihned.cz/c1-65903390-vlada-v-dalsich-letech-nepocita-s-penezi-na-vyssi-platy-ucitelu?

26.9. Karel Šima: Školství potřebuje více, než každoroční přetahování o rozpočet
http://www.pedagogicke.info/2017/09/karel-sima-skolstvi-potrebuje-vice-nez.html" http://www.pedagogicke.info/2017/09/karel-sima-skolstvi-potrebuje-vice-nez.html

26.9. Nová tarifní tabulka pro pedagogy: o kolik se od listopadu zvednou platy učitelů?
http://www.pedagogicke.info/2017/09/nova-tarifni-tabulka-pro-pedagogy-o.html" http://www.pedagogicke.info/2017/09/nova-tarifni-tabulka-pro-pedagogy-o.html

25.9. Vláda schválila pro MŠMT historicky nejvyšší rozpočet
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-pro-msmt-historicky-nejvyssi-rozpocet" http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-pro-msmt-historicky-nejvyssi-rozpocet

22.9. Vyšší platy kantorům slibují před volbami všichni
https://www.novinky.cz/domaci/449903-vyssi-platy-kantorum-slibuji-pred-volbami-vsichni.html" https://www.novinky.cz/domaci/449903-vyssi-platy-kantorum-slibuji-pred-volbami-vsichni.html

12.9. Odbory zůstávají ve stávkové pohotovosti: Obávají se, že 15% zvýšení se nemusí celé dostat do tarifních platů
http://www.ceskaskola.cz/2017/09/odbory-zustavaji-ve-stavkove.html" http://www.ceskaskola.cz/2017/09/odbory-zustavaji-ve-stavkove.html

11.9. Kdo může zachránit české školství? Firmy a banky
https://nazory.ihned.cz/c1-65876210-kdo-muze-zachranit-ceske-skolstvi-firmy-a-banky" https://nazory.ihned.cz/c1-65876210-kdo-muze-zachranit-ceske-skolstvi-firmy-a-banky?

11.9. Učitelé dostanou přidáno 15 procent, další státní zaměstnanci 10 procent 
http://zpravy.idnes.cz/jednani-koalice-o-platech-a-o-rozpoctu-d85-/domaci.aspx?c=A170911_070753_domaci_kop" http://zpravy.idnes.cz/jednani-koalice-o-platech-a-o-rozpoctu-d85-/domaci.aspx?c=A170911_070753_domaci_kop

9.9. Kantoři by mohli dostat 1610 až 5240 korun navíc
https://www.novinky.cz/domaci/448717-kantori-by-mohli-dostat-1610-az-5240-korun-navic.html" https://www.novinky.cz/domaci/448717-kantori-by-mohli-dostat-1610-az-5240-korun-navic.html

8.9. Situace ve školství? Stále horší
http://www.ucimse.cz/zpravy/situace-ve-skolstvi-stale-horsi.html" http://www.ucimse.cz/zpravy/situace-ve-skolstvi-stale-horsi.html

7.9. Nepřidávejme všem. Učitelé si vyšší platy zaslouží
http://ekonomika.idnes.cz/platy-rust-ucitele-stavka-dc0-/ekonomika.aspx?c=A170907_074451_ekonomika_rts" http://ekonomika.idnes.cz/platy-rust-ucitele-stavka-dc0-/ekonomika.aspx?c=A170907_074451_ekonomika_rts

6.9. Haló, je tu ještě někdo, kdo nechce přidat učitelům?
https://www.respekt.cz/spolecnost/halo-je-tu-jeste-nekdo-kdo-nechce-pridat-ucitelum?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+respekt-clanky+%28T%C3%BDden%C3%ADk+Respekt+%E2%80%A2+V%C5%A1echny+%C4%8Dl%C3%A1nky%29" https://www.respekt.cz/spolecnost/halo-je-tu-jeste-nekdo-kdo-nechce-pridat-ucitelum?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+respekt-clanky+%28T%C3%BDden%C3%ADk+Respekt+%E2%80%A2+V%C5%A1echny+%C4%8Dl%C3%A1nky%29

6.9. Stávka? Učitelům se nelze divit
https://archiv.ihned.cz/c1-65870290-stavka-ucitelum-se-nelze-divit" https://archiv.ihned.cz/c1-65870290-stavka-ucitelum-se-nelze-divit?

5.9. Učitelů chybí zatím „pouze“ tisíce
http://www.ceskaskola.cz/2017/09/ucitelu-chybi-zatim-pouze-tisice.html" http://www.ceskaskola.cz/2017/09/ucitelu-chybi-zatim-pouze-tisice.html

5.9. Učitelé si zaslouží plat 40 tisíc, zatím dostávali jen sliby, říká Štech
http://zpravy.idnes.cz/ministr-skolstvi-stech-ucitele-plat-rozhovor-f4t-/domaci.aspx?c=A170904_194423_domaci_pmk" http://zpravy.idnes.cz/ministr-skolstvi-stech-ucitele-plat-rozhovor-f4t-/domaci.aspx?c=A170904_194423_domaci_pmk

5.9. Strany chtějí přidat učitelům, neříkají ale z čeho
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/studie-strany-chteji-pridat-ucitelum-nerikaji-ale-z-ceho/1522932" http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/studie-strany-chteji-pridat-ucitelum-nerikaji-ale-z-ceho/1522932

4.9. Václav Klaus ml.: Učitelské mzdy a školní rok
https://www.novinky.cz/komentare/448098-komentar-ucitelske-mzdy-a-skolni-rok-vaclav-klaus-ml.html" https://www.novinky.cz/komentare/448098-komentar-ucitelske-mzdy-a-skolni-rok-vaclav-klaus-ml.html

4.9. Martin Fendrych: Národ Komenského se zbláznil. Učitele platí mizerně, ale valí na ně obrovskou zodpovědnost
https://nazory.aktualne.cz/komentare/narod-komenskeho-se-zblaznil-ucitele-odmita-zaplatit/r~d92675fe8eff11e7a3060025900fea04/?_ga=2.198602607.1926818363.1502746706-1933444916.1501413408" https://nazory.aktualne.cz/komentare/narod-komenskeho-se-zblaznil-ucitele-odmita-zaplatit/r~d92675fe8eff11e7a3060025900fea04/?_ga=2.198602607.1926818363.1502746706-1933444916.1501413408

1.9. Ministr financí v Betlémské kapli: Rozpočet na zvýšení platů nestačí
http://www.ceskaskola.cz/2017/09/ministr-financi-na-akci-v-betlemske.html" http://www.ceskaskola.cz/2017/09/ministr-financi-na-akci-v-betlemske.html + diskuse!

1.9. V Betlémské kapli se bude protestovat proti vlastní neschopnosti?
http://www.pedagogicke.info/2017/09/v-betlemske-kapli-se-bude-protestovat.html#more" http://www.pedagogicke.info/2017/09/v-betlemske-kapli-se-bude-protestovat.html#more

30.8. Daniel Münich: K diskusi o platech učitelů
http://www.pedagogicke.info/2017/08/daniel-munich-k-diskusi-o-platech.html" http://www.pedagogicke.info/2017/08/daniel-munich-k-diskusi-o-platech.html

29.8. Chceme 17,5 miliardy navíc, volají školy. Odcházejí jim učitelé
http://www.denik.cz/z_domova/chceme-17-5-miliardy-navic-volaji-skoly-proc-odchazeji-ucitele-20170829.html" http://www.denik.cz/z_domova/chceme-17-5-miliardy-navic-volaji-skoly-proc-odchazeji-ucitele-20170829.html

29.8. Situace ve školství je kritická a potřebuje radikální řešení
http://echo24.cz/a/iNvEP/situace-ve-skolstvi-je-kriticka-a-potrebuje-radikalni-reseni" http://echo24.cz/a/iNvEP/situace-ve-skolstvi-je-kriticka-a-potrebuje-radikalni-reseni

29.8. MŠMT trvá na navýšení platů učitelů o 15 %
http://www.ceskaskola.cz/2017/08/msmt-trva-na-navyseni-platu-ucitelu-o-15.html" http://www.ceskaskola.cz/2017/08/msmt-trva-na-navyseni-platu-ucitelu-o-15.html

29.8. Přidat učitelům, stojí na nich společnost
http://www.ceskaskola.cz/2017/08/bohumil-kartous-pridat-ucitelum-stoji.html" http://www.ceskaskola.cz/2017/08/bohumil-kartous-pridat-ucitelum-stoji.html

29.8. Bez zvýšení schodku rozpočtu na lepší platy učitelů nebude, tvrdí Pilný. Učitelé a akademici chystají protest
https://archiv.ihned.cz/c1-65860340-bez-zvyseni-schodku-rozpoctu-na-lepsi-platy-ucitelu-nebude?

28.8. 90 ČT24: Peníze pro učitele
http://www.pedagogicke.info/2017/08/90-ct24-penize-pro-ucitele-zive-prave.html#more

25.8. Tajný učitel: Pokud si nenavýšíme platy, penze bude smutná
http://www.ceskaskola.cz/2017/08/tajny-ucitel-pokud-si-nenavysime-platy.html" http://www.ceskaskola.cz/2017/08/tajny-ucitel-pokud-si-nenavysime-platy.html
 + diskuse!

23.8. Miliarda pro učitele půjde na inkluzi, rozhodl Pilný
https://archiv.ihned.cz/c1-65854150-miliarda-pro-ucitele-pujde-na-inkluzi-rozhodl-pilny?

22.8. Rozpočet školství se bude odvíjet od růstu platu učitelů
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rozpocet-skolstvi-se-bude-odvijet-od-rustu-platu-ucitelu/1518679

22.8. Tomáš Feřtek: Učitelské platy, horké téma
http://www.ceskaskola.cz/2017/08/tomas-fertek-ucitelske-platy-horke-tema.html" http://www.ceskaskola.cz/2017/08/tomas-fertek-ucitelske-platy-horke-tema.html

22.8. Vláda jednala s odbory o platech. Učitelům by mohly růst víc než ostatním
http://www.denik.cz/ekonomika/vlada-jedna-o-rustu-platu-ucitelum-by-mohly-rust-vice-nez-ostatnim-20170821.html

14.8. Jednání o platech ve státním sektoru vrcholí. Sobotka chce desetiprocentní růst a 15 % pro učitele
http://www.ceskaskola.cz/2017/08/jednani-o-platech-ve-statnim-sektoru.html

1.8. Protestuji proti protestu 1. září
http://janvesely1.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=616641" http://janvesely1.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=616641

1.8. Školští odboráři chystají kvůli platům protest. Situace ve školství je podle nich neúnosná
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/skolsti-odborari-chystaji-kvuli-platum-protest-situace-ve-skolstvi-je-podle-nich_1708011913_dbr" https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/skolsti-odborari-chystaji-kvuli-platum-protest-situace-ve-skolstvi-je-podle-nich_1708011913_dbr

14.7. Ze sociálních sítí: Český rozhlas Plus se ptá Co by podle vás skutečně přispělo k zatraktivnění učitelské profese?
http://www.pedagogicke.info/2017/07/ze-socialnich-siti-cesky-rozhlas-plus.html" http://www.pedagogicke.info/2017/07/ze-socialnich-siti-cesky-rozhlas-plus.html

13.7. Učitelské platy: Nejdřív kvalita, pak přidat peníze?
ttps://www.respekt.cz/spolecnost/ucitelske-platy-nejdriv-kvalita-pak-pridat-penize?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+respekt-clanky+%28T%C3%BDden%C3%ADk+Respekt+%E2%80%A2+V%C5%A1echny+%C4%8Dl%C3%A1nky%29" https://www.respekt.cz/spolecnost/ucitelske-platy-nejdriv-kvalita-pak-pridat-penize?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+respekt-clanky+%28T%C3%BDden%C3%ADk+Respekt+%E2%80%A2+V%C5%A1echny+%C4%8Dl%C3%A1nky%29

30.6. Detailní data o platech, odměnách a věku učitelů: Systém motivuje padesátníky a odhání mladé
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/detailni-data-o-platech-odmenach-a-veku-ucitelu-system-motivuje-padesatniky-a_1706300600_jab" https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/detailni-data-o-platech-odmenach-a-veku-ucitelu-system-motivuje-padesatniky-a_1706300600_jab



