
 

 

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci, verejnosť! 

Od 25. januára 2016 sa naša škola zapojila do štrajku učiteľov. Štrajkovalo približne 80% pedagógov. 

Dôsledkom toho bola zmena organizácie vyučovania. Chceme Vám vysvetliť dôvody nášho postoja.   

Prioritne chceme podporiť  systémové zmeny v školstve, osobitne vnímame problém gymnázií 

a osemročných gymnázií. Tieto sú dlhodobo finančne poddimenzované a výška normatívu na žiaka 

nedovoľuje skvalitňovanie výučby, čo je naším prvoradým cieľom.  Ďalej kriticky vnímame oceňovanie 

veľmi úspešných žiakov v krajských a celoslovenských kolách. Títo žiaci ako keby boli príťažou nášho 

školstva, pretože odmeny pre žiakov v hodnote 5 – 10 eur na úrovni kraja a 20 eur na celoslovenskej 

úrovni sú dehonestáciou ich úsilia a talentu. Dlhodobo pozorujeme únik najlepších žiakov na kvalitné 

VŠ do zahraničia, hlavne do Českej republiky, pretože problém s kvalitou našich VŠ sa stále nerieši. 

Veľkým problémom je aj klesajúca úroveň vedomostí žiakov ZŠ.  Za tento stav nie je zodpovedný 

učiteľ základnej školy, ale zle nastavený systém reformy. Je potrebné prehodnotiť reformu obsahu 

i metodiky výučby na základných i stredných školách. Máme na mysli napríklad delenie tried na 

menšie skupiny pri výučbe jazykov, matematiky, seminárov a iných dôležitých predmetov, pretože 

naším cieľom je plnohodnotne pripraviť žiakov na štúdium na VŠ.  

Ďalej chceme, aby sa navýšil objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na školstvo. Všetci 

vieme, že Slovensko je na chvoste krajín OECD vo výdavkoch na chod školstva (3,4%), hoci vedúci 

predstavitelia štátu už dlhodobo tvrdia, že bez znalostnej ekonomiky nemôže krajina napredovať. 

Každá škola, vrátane našej, by vedela efektívne využiť zvýšený objem financií na skvalitnenie výučby 

svojich žiakov.  

V neposlednom rade si myslíme, že práca pedagógov je finančne i spoločensky nedocenená. 

Pracovná vyťaženosť učiteľa sa nekončí odchodom zo školy. Príprava na vyučovanie, príprava 

a oprava písomných prác, slohov, diktátov, previerok, testov, vyučovacích pomôcok, 

samovzdelávanie  sú časovo náročné a učiteľ je nútený si nosiť prácu domov. 

Náš štrajk je často prezentovaný len ako boj o vyššie platy. My však chceme zdôrazniť to, že nám ide 

najmä o budúcnosť našich a Vašich detí, o kvalitu ich vzdelávania.   

Ak investujeme do ich vzdelania, vráti sa to nám všetkým! 

 

Štrajkujúci učitelia Gymnázia Janka Jesenského 


