
Ve výdajích na vzdělávání dětí je Česko čtvrté nejhorší, 

čeští učitelé mají nejnižší platy ve vyspělém světě. 
ŠKOLSTVÍ UČITEL PLAT MZDY   11. 9. 2018 

Výdaje na vzdělání v České republice v posledních letech vzrostly, přesto stále patří k 

nejnižším mezi vyspělými zeměmi, které sdružuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj (OECD). V souvislosti s tím mají také učitelé relativně nízké platy ve srovnání s 

vyučujícími ve většině států OECD i ve srovnání s jinými vysokoškolsky vzdělanými lidmi v 

rámci České republiky. Vyplývá to ze studie, kterou OECD zveřejnila na svých internetových 

stránkách. 

V roce 2015 dala Česká republika na vzdělání 3,8 procenta hrubého domácího produktu 

(HDP), zatímco průměr OECD činil pět procent. Mezi roky 2010 a 2015 se celkové výdaje na 

vzdělávací instituce v České republice zvýšily o sedm procent. Počet studentů v primárním a 

sekundárním školství přitom klesl o tři procenta a v terciárním školství o 13 procent. Tím 

výdaje na studenta vzrostly v primárním a sekundárním školství o deset procent a v 

terciárním školství o 22 procent. Navzdory tomu ale Česká republika v tomto ohledu za 

většinou zemí OECD nadále zaostává.  

Roční výdaje na žáka ve vzdělávacích institucích od primárního po terciární vzdělání jsou v 

ČR 7919 dolarů (175 300 korun), což je v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

takřka nejméně. 

S nízkými výdaji na vzdělání souvisí také relativně malé platy učitelů v České republice, zvlášť 

pak v porovnání s jinými pracovníky s terciárním vzděláním. Na středních školách mohou čeští 

učitelé s příslušnou kvalifikací očekávat nástupní roční plat kolem 19 000 dolarů (420 000 

korun), který může na vyšších středních školách dosáhnout zhruba 25 000 dolarů (553 000 

korun). To je pouhých 60 procent toho, co vydělávají jiní pracovníci s terciárním vzděláním. 

Průměrný český učitel si tak vydělává zhruba o třetinu méně než průměrný vysokoškolsky 

vzdělaný zaměstnanec.  

https://domaci.ihned.cz/c1-66241130-cesti-ucitele-maji-nejnizsi-platy-ve-vyspelem-svete-ve-vydajich-na-vzdelavani-

deti-je-cesko-ctvrte-nejhorsi 
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