Školství svitla naděje
Právo, 25.8.2018
Nejde si toho nevšimnout. Před závěrem prázdnin se vždy rozproudí debata o penězích do
školství. Politici se předhánějí v nápadech, jak pomoci vzdělávání. Je to dáno i
dokončováním státního rozpočtu na další rok, kdy ministři soutěží, kdo kolik utrhne.
Přesto se vkrádá pochybnost. Kdyby starost politické reprezentace o školství byla vážná,
nepromítla by se už do dlouhodobých rozpočtových rámců? A nebyla by provázena hlubší
rozvahou, kde jsou šance na dodatečné finance a kde černé díry? Protože i v kolosech,
jako jsou univerzity, se mnohdy nějaká ta tučná částka ztratí či vynaloží neúčelně…
Speciální dotaci hodlá Plaga, podporovaný ministrem zdravotnictví Vojtěchem, ve vládě
prosadit pro fakulty vzdělávající mediky: během jedenácti let mezi Karlovu, Masarykovu,
Palackého a Ostravskou univerzitu rozdělit navíc 6,8 miliardy. Lékařů je akorát, ale
stárnou a citelně chybějí na venkově. Mnozí mladí, zejména nemocniční, míří za
štědřejšími podmínkami na Západ. K nám naopak přicházejí z Východu. Nových zájemců o
obor je dost, jenže nejsou kapacity. Poslední čtyři roky se na medicínu hlásí přes 12 tisíc
adeptů, ke studiu se jich však může zapsat pouze kolem 1400 ročně. Univerzity se zmohou
leda na vyšší počty cizinců, kteří si vzdělání platí sami. Proto lepší cesta než silnější
podpora českého státu neexistuje. Největší balík peněz ale Plaga potřebuje na platy.
Učitelé se patnáctiprocentního navýšení dočkají. Je ostuda, pokud příští špičkové experty
nebo přední politiky, tedy jedince, kteří si vydělají velmi slušně, připravují skromně
honorovaní kantoři. Včerejšek však naznačil i průlom v oceňování ostatního personálu
škol. Kdo by chtěl dělat školníka za 18 tisíc nebo vedoucího jídelny za 24 tisíc, obojí
hluboko pod průměrnou mzdou? Školní uklízečky a řadové kuchařky se mají ještě hůř.
Andrej Babiš dal na Plagu i školské odbory a slíbil nepedagogickým pracovníkům o deset
procent víc. Drží se zásady, že přisypáno má být hlavně těm, co jsou na tom nejbídněji.
Zbylým státním zaměstnancům by zvedl platy jen o šest procent. Tím ale Babiš rozehrává
nevábnou hru s dvojím metrem, což může vést k nespokojenosti i závisti. Na své přitom
čekají i hasiči, policisté či kulturní profese.

