TÝDEN PRO VZDĚLANOST:
ZA KVALITU!
Přijďte nás podpořit ve čtvrtek 5. 10.,
kdy na Ostravské univerzitě vrcholí
Protestní týden pro vzdělanost.
Od symbolických 12:05 je v prostorách bývalé menzy
na rohu ulic Poštovní a Reální připravena řada akcí,
které mají upozornit na problematiku dlouhodobého
podfinancování vysokého školství.
Na druhé straně letáku jsme představili v několika bodech
základní informace a důvody, které nás nutí pozvednout protestní hlas. Máte-li další otázky, nebo nesouhlasíte-li s našimi postoji
a názory, zveme vás k diskuzi s našimi akademiky, neboť dialog
je základem zdravé a kultivované společnosti.

››

Proč požadujeme vyšší rozpočet
› Na jaře přislíbila ministryně školství navýšení rozpočtu VŠ o 4,5 miliardy Kč. Aktuálně

uvolněné tři miliardy jsou minimem, které v zásadě dorovnává růst inflace a nepoměr
k růstu HDP.

› Výdaje na školství v poměru k HDP v Česku neustále klesají (za posledních 7 let
se snížily z 0,64 % na 0,47 %).

› Výdaje na vysokoškoláka jsou hluboko pod průměrem zemí OECD.
› V současné době připadá na jednoho pedagoga 23 studentů,

což nás řadí
na předposlední místo mezi evropskými zeměmi (Slovensko 14 studentů, Maďarsko

a Polsko 15 studentů).

› Podfinancování VŠ v

praxi znamená, že řada kvalitních učitelů a vědců odchází
do soukromého sektoru či do zahraničí.

Nejčastější mýty spojené s vysokými školami
Vždyť vysokoškolský pedagog jen učí… Vysokoškolský pedagog není jen učitel, kromě
výuky řeší často velmi časově náročné badatelské projekty, jako školitel se individuálně
věnuje studentům v závěrečných ročnících, navazuje nové, či prohlubuje stávající kontakty se zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi, jeho pedagogická a vědecká
práce je zatížena nadměrnou byrokracií a v neposlední řadě se od pedagoga očekává
sebevzdělávání, profesní a kariérní růst.
Učitelům se přidává často… Zvyšování platů učitelů se netýká vysokoškolských pedagogů.
Vysoké školy mají vlastní rozpočet, který od roku 2010 vzhledem k růstu HDP klesl o 16 %.

Učitelé mají přece prázdniny… Přesněji řečeno, během prázdnin se vysokoškolský pedagog nevěnuje studentům, během prázdnin však probíhají zkoušky a státnice. Prázdniny
jsou obdobím, kdy se pedagogové zpravidla zabývají badatelskou činností, žádostmi
o granty, řešením projektů a další činností, kterou musejí zvládat i během roku.
Na vysokých školách berou desetitisíce… hrubá tarifní mzda odborného asistenta
s titulem Ph.D. je 23 500 Kč, u docentů tarifní mzda činí 28 000 Kč a u profesorů 32 500 Kč.
Tarifní mzda asistentky vedoucího pracovníka se pohybuje v rozmezí 13 700—21 300 Kč.
Vysoké školy mají statisíce z grantů… grantové prostředky nejsou nijak garantované.
Grantové komise vybírají z tisíců žádostí, uspějí opravdu jen ti nejlepší.
Vysokoškolský učitel má „svý jistý“… vysokoškolské prostředí je velmi konkurenční. Zvláště mladí doktorandi musejí prokázat veliký talent, vytrvalost, odhodlání a všestranné
předpoklady, aby mohli pokračovat v pozici odborného asistenta. Několik let působí
na pracovišti za tarifní mzdu 6 900—7 400 Kč měsíčně, v době, kdy se osamostatňují
a zakládají rodiny.

