Kariérní stupně
Učitel na prvním stupni KS
Délka praxe

Kvalifikační předpoklady

„začínající
učitel“; 1-3
roky praxe

kvalifikovaný podle
zákona č. 563/2004, Sb.
v platném znění (zákon o
PP):

Náplň práce/vzdělávání

učí 10-15 hodin týdně podle smlouvy, nad
rámec vyučovací povinnosti má 10-15 hodin
asistence učiteli na třetím kariérním stupni
(jak ji popsala paní dr. Košťálová zde:
http://www.ceskaskola.cz/2013/02/videokdo-bude-zodpovedny-za-profesni.html),
povinných konzultací a rozborů shlédnuté
výuky s uvádějícím učitelem (učitel minimálně
na třetím stupni, podle starších návrhů KS
„metodik“)
Učitel nemůže setrvat na prvním stupni KS po celou kariéru.
Učitel na druhém stupni KS
„učitel“; více kvalifikovaný, bez
učí 20-25 hodin týdně, odpovídá za
než tři roky
atestace
naplňování ŠVP řediteli školy
praxe

Platová
specifikace
příjem podle
platných
tabulek: cca
20 tis. Kč
hrubého
měsíčně)

finančně se
liší od
začínajícího
učitele
minimálně o
20 % (cca 24
tis měsíčně)
na tomto stupni učitel může setrvat celý zbytek kariéry a neovlivní to nijak jeho zařazení a základní mzdu
(o nenárokové složce rozhoduje výhradně ředitel školy)

Učitel na třetím stupni KS
„metodik“;
více než tři
roky praxe

kvalifikovaný, s atestační
zkouškou z obecné
didaktiky a školského
managementu/popř. ze
speciální pedagogiky,
andragogiky nebo řízení
lidí či řízení projektů1,
nebo absolvent
postgraduálního
oborového či
pedagogického studium
ukončeného titulem
Ph.D.
alternativou je uznání
publikační činnosti nebo
uznání dlouhodobé
kvalitní práce doložené
odborně rozebraným
souborem videohospitací

1





tento člověk je metodik svého oboru
v rámci své školy,
je uvádějící učitel pro začínající učitele,
má nižší vyučovací povinnost podle
rozhodnutí ředitele školy (maximálně 16
hodin týdně)

Může vykonávat například tyto funkce:
 kariérový poradce,
 výchovný poradce,
 metodik prevence,
 manager rozvojových projektů školy,
 koordinátor ŠVP,
 zástupce ředitele školy,
 ředitel školy

platové
ohodnocení:
minimálně 30
tis. měsíčně,
nenárokové
složky jsou
věcí ředitele
školy)

k tomu musí vzniknout kvalitní školící moduly v délce trvání alespoň 200 hodin zakončené
obhajobou práce, která by spočívala v komentovaných videostudiích vlastní výuky v rozsahu do 10
vyučovacích hodin

a účastí na veřejných
diskusích ve vzdělávání či
v týmech rozvojových
projektů MŠMT nebo
projektech financovaných
EU
Jedině takovýto učitel by mohl zastávat také odborné funkce v referátech veřejné správy (MŠMT, krajské
úřady, ostatní přímo řízené organizace ve vzdělávání) nebo funkci školního inspektora.
Netýká se právnických tabulkových míst ve veřejné správě.

Učitel na čtvrtém stupni KS
„regionální
druhá atestace
manažer“,
pro mě
„zlatý Amos“


je vyškolený metodik oboru v oblasti (okres,
základní plat
region), má na starosti rozvoj a hodnocení
je minimálně
systému vzdělávání učitelů svého aprobačního 35 tis. Kč. (o
oboru a také systém vzdělávání učitelů
nenárokových
v oblasti obecných učitelských dovedností
složkách
(plánování, metodologie, komunikace,
rozhoduje
hodnocení žáků a sebehodnocení) a to v rámci ředitel školy/
kraje (tabulkové místo ve škole sdílí s tabulkou vedoucí
krajského úřadu).
krajského
Může též vykonávat stejné funkce jako prvně
úřadu)
atestovaný učitel, svou vyučovací povinnost
stanoví spolu s ředitelem školy a s ohledem na
potřeby školy (noví učitelé), finance a ŠVP,
nikdy ale ne delší povinnost než 12 hodin
přímé výuky týdně.
I zlatý Amos má vyučovací povinnost.
Učitel na třetím a čtvrtém stupni má po deseti, dvaceti a třiceti letech souvislé nebo přerušené praxe
nárok na jeden rok studijního volna, kde studium může být i dlouhodobý zahraniční pobyt (cesta kolem
světa, zdolání nejvyšších vrcholů kontinentů, život v rovníkovém pralese…). A to pod podmínkami
vymezenými ve zvláštním předpisu.

