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Vážená paní ministryně,
jsme profesní organizací, která více jak 20 let sdružuje a zastupuje ředitele základních škol ČR.
Oceňujeme Vaši snahu v oblasti zvyšování prestiže školství, zlepšování jeho kvality i postavení
pedagogického pracovníka ve společnosti. Určitě nás oslovilo Vaše nedávné vyjádření: „Mým plánem je
podpořit rozvoj školství jak legislativně, tak i finančně.“ Velmi rádi Vás v této snaze budeme podporovat.
Preferujeme kvalitní řízení a současně dbáme na vytváření solidních podmínek pro práci ředitelů
základních škol. Jedním z velkých neřešených problémů v této oblasti je přímá vyučovací povinnost
ředitele základní školy. Ředitelé základních škol, stejně jako ředitelé všech ostatních typů škol, vykonávají
činnost dle § 164 a § 165 zák. č. 561/2004 Sb. Přesto je rozsah hodin jejich přímé vyučovací povinnosti dle
nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (dále jen NV) nepoměrně vyšší než ředitelů ostatních škol. Jde o značnou
pracovní diskriminaci. Na tento stav poukazujeme několik let. Po nerealizovaných příslibech Vašich
předchůdců byla celá záležitost z naší iniciativy znovu otevřena na konci minulého roku. MŠMT vytvořilo
pracovní skupinu, která na základě podrobných rozborů připravila kompromisní návrh novely NV, a to
včetně zdůvodnění. V pracovní skupině byli kromě vedoucích pracovníků MŠMT účastni též čelní
představitelé ČMOS, Unie školských asociací (dále jen CZESHA), Asociace ředitelů základních škol ČR (dále
jen AŘZŠ) a v závěru i Společnosti pro předškolní výchovu. Tento návrh byl dopisem ministra rozeslán do
meziresortního připomínkového řízení. Připomínkovým místem byla i AŘZŠ a CZESHA, obě využily
možnosti a materiál připomínkovaly. Dne 26. 8. 2015 jste předložila návrh na úpravu NV ve vládě. Po
prostudování předkládaných materiálů jsme zjistili, že naše připomínky jsou v části vypořádání uvedeny.
S velkým údivem jsme následně prostudovali upravené NV. Bylo totiž zcela jiné, než které jsme
připomínkovali. Jde tedy o hrubou procedurální chybu. Obsah novely NV pak šokoval celou naši asociaci.
NV situaci nevyřešilo, ba naopak pracovní diskriminaci ředitelů ZŠ ještě prohloubilo, neboť nejsou
pracovně diskriminováni jen vůči ředitelům SŠ a ZUŠ, ale novelou i vůči ředitelům MŠ. Jak si jinak vysvětlit
např. to, že ředitel ZŠ s prvním stupněm s 11 a více třídami má míru týdenní vyučovací povinnosti 8 hodin
a ředitel MŠ při 11 a více třídách 6 hodin? A tak bychom mohli porovnávat dále.
Více než 20 let AŘZŠ konstruktivně spolupracuje s MŠMT, je tradičně aktivním připomínkovým místem,
její zástupci odpovědně přistupují k činnosti v mnoha pracovních skupinách vytvářených MŠMT. Řada
našich návrhů a doporučení byla realizována. Byli jsme např. již v roce 2006 (a mnoho let osamoceně)
iniciátory změny způsobu financování regionálního školství, který se bude opírat o reálnou výkonovou
jednotku (třídu, oddělení, učitele). Od počátku nám bylo zřejmé, že stávající systém povede ke snížení

kvality vzdělávání. I v tomto případě, jak vyplynulo z Vašich slov v pořadu OVM v neděli 30. 8. 2015, se
změny asi konečně dočkáme.
Vždy šlo ve vztahu s MŠMT o vzájemný korektní přístup a dobrou spolupráci založenou na otevřenosti
a solidnosti. Bohužel situaci kolem novely NV vnímá většina ředitelů ZŠ jako podraz.
Vážená paní ministryně,
jsme si vědomi, že máte právo navrhnout vládě jakoukoliv změnu NV. Domníváme se ale, že ve výše
uvedeném případě jste asi nebyla objektivně informována. Změna věcného obsahu totiž jen velmi málo
respektuje reálnou konstrukci míry vyučovací povinnosti vycházející ze zbývajících částí tohoto nařízení
(míra vyučovací povinnosti učitelů) i ze školského zákona (viz příloha).
Vážená paní ministryně,
obracíme se proto na Vás s naléhavou žádostí o informaci, jak bude celý problém systémově vyřešen.
Určitě nechceme žádné zvýhodnění a určitě nechceme ani méně pracovat. Jde nám v případě NV o jediné.
Vytvořit pro kvalitní řídící práci časové podmínky srovnatelné s řediteli ostatních škol. Nadále však již tuto
nespravedlnost nehodláme tolerovat a její řešení dále odkládat. Usnesení naší 43. valné hromady k tomu
zaujalo velmi nekompromisní stanovisko. Jde o velmi vážný právní problém – diskriminaci jedné skupiny
pracovníků. K tomu by v právním státě nemělo docházet.
Jsme připraveni Vám celou situaci osobně vysvětlit, pokud o schůzku budete mít zájem.
V Plzni dne 31. 8. 2015
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Příloha:
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