SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
521.
USNESENÍ SENÁTU
z 18. schůze, konané dne 17. října 2018

k Petici " Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání" /senátní tisk č. 227/
Senát
I.

bere
na vědomí
petici č. 2/18 „Za kvalitní podmínky pro vzdělávání“ obsaženou v senátním tisku č. 227;

II.

konstatuje, že
petice č. 2/18 „Za kvalitní podmínky pro vzdělávání“ (senátní tisk č. 227) je důvodná;

III.

navrhuje
ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy za součinnosti příslušných členů vlády ustavit
koordinační pracovní skupinu složenou ze zástupců MŠMT ČR, MF ČR, MPSV ČR, ČMOS
pracovníků školství, Vysokoškolského odborového svazu, pedagogických odborníků,
akademických pracovníků VŠ, zřizovatelů, senátorů a poslanců Parlamentu ČR, jejímž
cílem bude projednání námětů uvedených v petici a příprava návrhů se zaměřením
na tyto problémy:
a) Předložení návrhu na postup realizace programového prohlášení vlády ČR v části
„Vzdělávání, věda, výzkum“ s přihlédnutím k požadavkům autorů petice.
b) Návrh perspektivního řešení problému nízkého procenta výdajů na vzdělávání
z HDP.
c) Při přípravě státního rozpočtu na rok 2019 vytvořit podmínky pro dosažení výše
průměrného měsíčního platu pedagogických pracovníků v roce 2020 na úrovni
minimálně 130% celostátní průměrné mzdy a pro meziroční nárůst průměrného
platu nepedagogických pracovníků ve výši alespoň 8 %.
d) Předložení koncepčního návrhu pravidelného zvyšování prostředků pro vysoké
školy tak, aby se postupně odměňování vysokoškolských pedagogů přiblížilo
evropské úrovni a významně se tak omezil odliv špičkových akademických
pracovníků z vysokoškolských institucí a stále častěji i z ČR.
e) V souvislosti s deklarovanou prioritou v programovém prohlášení vlády, týkající
se navyšování platů ve školství, podpořit vývoj mezd na vysokých školách
v letech 2019-2021 tak, aby docházelo k meziročnímu růstu rozpočtu vysokých
škol o cca 3 mld. Kč během těchto následujících let.

f)

Připravení konceptu racionalizace sítě vysokých škol.

g) Předložení návrhu udržitelného řešení stále se prohlubující kritické situace na trhu
práce týkající se oborů s významnou společenskou rolí, zejména absolventů studia
učitelství, zubního a všeobecného lékařství.

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu
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