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Sdílejte:  

Nová statistika OECD srovnala učitelské platy v nejvyspělejších zemích světa. V 
Lucembursku, které žebříček vede, berou učitelé šestkrát více než jejich čeští 
kolegové. 

Lucemburský učitel si totiž podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) vydělá v přepočtu takřka dva miliony korun hrubého za rok, tedy kolem 160 
tisíc korun měsíčně. A to jsou peníze, o kterých se může jen zdát jak českým učitelům, 
tak většině jejich kolegů v západních zemích. Na druhém místě figuruje Německo, kde 
učitel dostává za svou práci měsíčně "jen" 120 tisíc korun. Třetí jsou v žebříčku výše 
průměrných platů učitelů Dánové (98 tisíc) a čtvrtí Nizozemci (97 tisíc). 

Statistika zahrnuje platy všech učitelů na základních a středních školách na základě 
údajů z roku 2015. Ze studie OECD přitom jednoznačně vyplývá, že jen v málo oborech 
lidské činnosti jsou v porovnání vyspělých zemí mzdy tak odlišné jako v oblasti 
vzdělávání. A přitom paradoxně neplatí, že země s nejvyššími platy učitelů se 
automaticky mohou pochlubit nejvyšší úrovní vzdělanosti. 

Například v Rakousku je učitelský plat oproti Lucembursku poloviční. V porovnání s 
Němci pak rakouští učitelé berou o 35 % méně. Podobně "podhodnocení" se v porovnání 
s lucemburskými či německými učiteli mohou cítit překvapivě i japonští a američtí 
pedagogové. Japonský učitel totiž bere jen 43 % mzdy svého lucemburského kolegy, 
učitel v USA pak 57 %. Ve Francii učitelé základních a středních škol dostávají v 
přepočtu 60 tisíc korun měsíčně, což je 37 % lucemburského průměru a polovina 
německého. 

Platy učitelů v Česku a dalších nových zemích EU jsou ale nízké v porovnání s jakýmkoliv 
starým členským státem unie. Český učitel na základní a střední škole si v průměru 
vydělá 28 163 korun, tedy šestkrát měně než v Lucembursku. Výrazně více si vydělají i 
učitelé v Řecku (40 tisíc) a Turecku (52 tisíc). České platy pokulhávají i za mzdami 
učitelů například v Kolumbii (45 tisíc) nebo Chile (42 tisíc). 

Každopádně neplatí vždy úměra, že čím chudší stát, tím menší platy pedagogů. 
Například mexický učitel bere podle statistiky OECD 64 700 korun měsíčně, což je o čtyři 
tisíce víc než jeho francouzský kolega. 

 



Průměrný roční plat učitelů na základních a středních školách (v eurech): 

Lucembursko - 77 139 

Německo - 56 527 

Dánsko - 45 870 

Nizozemí - 45 018 

Kanada - 44 540 

USA - 44 153 

Austrálie - 42 619 

Rakousko - 36 605 

Japonsko - 33 845 

Mexiko - 30 300 

Francie - 28 295 

Turecko- 24 520 

Řecko - 18 590 

Maďarsko- 14 600 

Česko - 13 176 

 


