FAQ – ODPOVĚDI NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K VÝKAZU
P1d-01 2021
ŽÁDNÉ ZMĚNY K 30. 9. AKT. KAL. ROKU
Na stránce ředitelství máme tlačítko k vyplnění výkazu P1d-01 za aktuální kalendářní rok. Máme výkaz
vyplňovat, když nepředpokládáme žádnou změnu v počtu hodin PPČ k 30. 9. akt. kal. roku v porovnání
s počtem, který jsme vykázali k 30. 9. předchozího kal. roku v P1c-01?
V tomto případě musíte do výkazu vstoupit, projít všemi kontrolami, zdůvodnit, proč neuvádíte žádné změny,
a odeslat s nulovými hodnotami.

NULOVÉ HODNOTY VE SLOUPCI 1
Ve výkaze P1d-01 máme předvyplněného pedagoga s nulovou PPČ ve sloupci 1, kde má být PPČ
vykázaná k 30. 9. předch. kal. roku v P1c-01. Není to chyba?
Nemusí to být nezbytně chyba. Jedná se pravděpodobně o případ pedagogického pracovníka, u něhož byly
v odd. IVc. vysoké odpočty úvazkových hodin PPČ, které se nezahrnují do PHškoly (např. odpočty hodin
nepovinných předmětů, hodin speciálních pedagogů v běžných třídách, hodin k zajištění pedagogické
intervence, apod.). Pokud v akt. kal. roce nedošlo, resp. nedojde, k žádné změně, doporučujeme celý řádek
z výkazu odstranit.

ZMĚNY PPČ V OBDOBÍ MEZI 30. 9. PŘEDCH. KAL. ROKU A 30. 9. AKT. KAL. ROKU
MŠ od září 2021 přijme učitelku na překryv. Bude tuto skutečnost zadávat do výkazu P1d-01?
Ano, bude. Ve výkazu P1d-01 do sloupce 2 se zadá rozdíl mezi týdenním počtem hodin PPČ učitelů MŠ,
který jste vykázali k 30. 9. 2020 ve výkaze P1c-01 (je předvyplněno ve sl. 1 výkazu P1d-01)
a předpokládaným počtem hodin PPČ k 30. 9. 2021.
ŠD prodloužila provoz od 1. 1. 2021. Má do P1d-01 uvést navýšení, které už realizuje od začátku
tohoto roku?
Ano, pokud takový stav předpokládáte i k 30. 9. 2021. V takovém případě se ve výkazu P1d-01 do sloupce 2
zadá rozdíl mezi týdenním počtem hodin PPČ vychovatelů ŠD, který jste vykázali k 30. 9. 2020 ve výkazu
P1c-01 (je předvyplněno ve sl. 1 výkazu P1d-01) a předpokládaným počtem hodin PPČ k 30. 9. 2021.
ZŠ ve výkazu P1c-01 k 30. 9. 2020 vykázala 621 hodin PPČ učitelů. K 1. 1. 2021 došlo k rozdělení
některých hodin a PPČ učitelů se navýšila na 630 hodin. Předpokládáme, že ve výkazu P1d -01 bude
ve sl. 1 vykázáno 621 hodin PPČ. Máme tuto hodnotu ve sl. 1 opravit na 630 a zdůvodnit?
Nikoli, týdenní počet hodin PPČ učitelů ZŠ z předchozího kalend. roku předvyplněný ve sloupci 1 upravovat
nebudete, protože se nejedná o organizační změnu sloučení, splynutí nebo rozdělení právních subjektů. Ve
sl. 1 zůstane počet hodin PPČ vykázaný k 30. 9. 2020, tj. 621 hodin. Předpokládáte-li, že bude týdenní počet
hodin učitelů na ZŠ ke dni 30. 9. 2021 ve výši 630, což je navýšení o 9 hodin v porovnání s vykázaným
počtem k 30. 9. 2020, do sloupce 2 výkazu P1d-01 vyplníte „+9“ (= 630–621). Předpokládaný stav k 30. 9.
2021 program dopočítá automaticky ve sl. „e“.
Může škola upravit hodnoty ve sloupci 1 výkazu P1d-01 v případě, že od března 2021 došlo k navýšení
počtu tříd MŠ a nárůstu PPČ učitelů?
Nikoli, týdenní počet hodin PPČ z předchozího kalend. roku předvyplněný ve sloupci 1 upravovat nelze,
protože se nejedná o organizační změnu sloučení, splynutí nebo rozdělení právních subjektů. Ve vašem
případě se jedná o běžné navýšení kapacit vzdělávání v rámci školy v období mezi 30. 9. předchozího kal.
roku a 30. 9. aktuálního kal. roku, které vykážete ve výkaze P1d-01 ve sloupci 2 jako rozdíl mezi počtem
hodin PPČ vykázaných k 30. 9. 2020 a předpokládaným počtem hodin PPČ k 30. 9. 2021 za učitele MŠ.

CHYBNĚ VYKÁZANÁ DATA K 30. 9. PŘEDCH. KAL. ROKU
Ve výkaze P1c-01 k 30. 9. 2020 jsme vykázali PPČ ředitele bez snížení za práci vedoucího pracovníka.
Má být v P1d-01 ve sloupci 2 uveden odpočet, který jsme v loňském roce neprovedli?
Ve výkaze P1d-01 do sloupce 2 se zadá rozdíl mezi týdenním počtem hodin PPČ učitelů, vč. ředitele, který
jste vykázali k 30. 9. 2020 ve výkaze P1c-01 (je předvyplněno ve sl. 1 výkazu P1d-01) a předpokládaným
týdenním počtem hodin PPČ k 30. 9. 2021. Znamená to, že za ředitele vykážete ve sloupci 2 rozdíl mezi
chybně vykázaným týdenním počtem hodin PPČ k 30. 9. 2020 a počtem hodin PPČ, který v souladu s NV č.
75/2005 Sb. bude mít k 30. 9. 2021. Takové snížení počtu hodin se zadává ve sl. 2 se záporným znaménkem.
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ZŠ uvedla ve výkazu P1c-01, v odd. VIII., k 30. 9. 2020 chybně u druhu činnosti 81 (ŠD), u vychovatele
(profese 2) o 4 hodiny PPČ méně. Stav PPČ u vychovatelů ve ŠD k 30. 9. 2020 byl 25,5. Správně mělo
být vykázáno PPČ 29,5. Jak bude v P1d-01 vykázáno?
V P1d-01 u vychovatele ve ŠD vykážete ve sl. 2 „+4 hodiny PPČ“, pokud předpokládáte, že k 30. 9. 2021
bude mít vychovatel ŠD 29,5 hodiny PPČ v porovnání s vykázaným týdenním počtem 25,5 hodiny PPČ k 30.
9. 2020.
Mateřská škola v P1c-01 k 30. 9. 2020 nevykázala jednoho asistenta pedagoga dle §16 odst. 9 ŠZ,
zaměstnaného na pracovní poměr na dobu neurčitou. Financování tohoto asistenta pedagoga bylo
z důvodu významného rozdílu dodatečně zajištěno z rezervy kraje. K 30. 9. 2021 bude již správně
vykázán v P1c-01. Měla by ho MŠ uvést ve výkaze P1d-01 v letošním roce?
Ano, vykázat byste ho v P1d-01 měli, pokud předpokládáte, že k 30. 9. 2021 bude zajišťovat PPČ a bude
financován ze státního rozpočtu, kromě podpůrných opatření a ESF (ZF 11). Ve sloupci 2 uvedete v řádku
pro asistenta pedagoga (kód profese 0) v MŠ zvýšení počtu hodin PPČ, tj. rozdíl mezi týdenním počtem hodin
PPČ asistentů pedagoga v MŠ, který jste vykázali k 30. 9. 2020 ve výkaze P1c-01 (je předvyplněno ve sl. 1
výkazu P1d-01), a předpokládaným týdenním počtem hodin PPČ asistentů pedagoga v MŠ k 30. 9. 2021.
Pokud jste v předchozím roce žádného asistenta pedagoga v MŠ nevykazovali, bude potřeba ve výkazu
P1d- 01 vytvořit nový řádek přes tlačítko „Vložit nový záznam“, kam zadáte MŠ, asistenta pedagoga a jeho
předpokládaný týdenní počet hodin PPČ k 30. 9. 2021. Po uložení nového řádku bude ve sloupci 1 nulová
hodnota PPČ, protože v předchozím kal. roce se v P1c-01 tato pedagogická profese v MŠ nevykazovala.

NEVYKAZOVANÉ PROFESE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Jsme ZŠ a máme od března 2021 zaměstnánu psycholožku na dohodu o provedení práce s PPČ
4 hodiny týdně. Nyní budeme vyplňovat výkaz P1d-01, kde bychom ji rádi vykázali jako změnu oproti
roku 2020, ale podle metodického pokynu k výkazu P1d-01 se pod činností ZŠ (21) mohou vykazovat
pouze učitelé (1), speciální pedagogové (5) a asistenti pedagoga podle §16 odst. 9 ŠZ (0). Můžeme ji
uvést ve výkazu P1d-01?
Psycholožku (kód profese 6) na ZŠ (druh činnosti 21) do výkazu P1d-01 uvádět nelze. Na ZŠ přicházejí
v úvahu k vykázání v P1d-01 jen učitelé (1), speciální pedagogové (5) a asistenti pedagoga podle § 16 odst.
9 ŠZ (0). Metodická pravidla pro vykazování vybraných skupin pedagogických pracovníků v jednotlivých
druzích škol a školní družině jsou stejná jako u výkazu P1c-01 (viz tabulka v Metodickém pokynu k výkazu
P1d-01 a P1c-01). Ani program Vám takové zadání neumožní.
Zřizovatel nám hradí 1,5 úvazku pedagogických pracovníků. Lze tyto ped. pracovníky vykázat ve
výkaze P1d-01?
Úvazky pedagogických pracovníků hrazené z prostředků zřizovatele se vykazují jako úvazky hrazené
z ostatních zdrojů a do výkazů P1c-01 a P1d-01 se neuvádějí.
Jsme MŠ a zaměstnáváme učitelku na dohodu o provedení práce na 50 hodin za rok, která zastupuje
učitele podle potřeby, když jsou na školení nebo nemocní. Můžeme ji uvést ve výkaze P1d-01?
Nemůžete. Musí je jednat o pravidelnou a stálou PPČ, která bude realizována k 30. 9. 2021, nelze uvádět
hodiny PPČ za účelem zajištění zastupování za nepřítomné pedagogické pracovníky plánované v průběhu
roku. Ve výkaze P1d-01 se uvádí rozdíl v průměrném týdenním počtu hodin PPČ u vybraných profesí
pedagogických pracovníků na vybraných druzích činnosti na dohody mimo pracovní poměr podle stejných
pravidel jako se vykazuje PPČ v odd. VIII. výkazu P1c-01.

ORGANIZAČNÍ ZMĚNY MEZI 30. 9. PŘEDCH. ROKU A 30.9. AKT. KAL. ROKU
K 1. 1. 2021 byla sloučena 2 gymnázia do jednoho IČO. Bude vyplňován výkaz P1d-01 za jeden právní
subjekt (IČO), který je aktuálně v provozu, nebo bude povinnost vyplnit výkaz zaoba právní subjekty
(gymnázia), tedy i za zaniklý právní subjekt?
Platí, že výkaz P1d-01 se bude nabízet k vyplnění té škole, která je zapsána ve školském rejstříku nejpozději
k datu 1. 9. 2021. Pokud budou obě gymnázia v době sběru dat P1d-01 ve školském rejstříku, budou ho
vyplňovat oba subjekty. Pokud je zaniklá škola z rejstříku již vymazána, nebude se jí výkaz P1d-01
v pořizovacím programu nabízet.
Vzhledem k tomu, že se jedná o organizační změnu, budou dotčené právní subjekty upravovat hodiny PPČ
ve sloupci 1 takto: sloučený právní subjekt přičte k „vlastní“ PPČ z předchozího kal. roku ve sl. 1 hodnoty
PPČ z předchozího kal. roku té školy, která se s ní slučuje a došlo, resp. dojde do 30. 9. aktuál. kal. roku tak
k jejímu zániku. Zaniklá škola „vynuluje“ hodnoty PPČ z předchozího roku ve sl. 1 a ve sloupci 2 již nic dalšího
nevyplňuje. Sloučená škola ve sloupci 2 uvede předpokládané přírůstky a úbytky PPČ k 30. 9. aktuál. kal.
roku v porovnání s PPČ předchozího roku za obě sloučené školy dohromady.
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Typové příklady vyplnění organizačních změn – sloučení, splynutí a rozdělení právních subjektů ve výkaze
P1d-01 jsou uvedeny v Dodatcích k metodickému pokynu P1d-01.
K datu 31. 8. 2021 dojde ke sloučení právního subjektu-ZŠ s dalším právním subjektem tvořícím ZŠ
a MŠ. Jak budou oba právní subjekty vyplňovat výkaz P1d-01? Samotná ZŠ zanikne a jejím nástupcem
bude stávající subjekt ZŠ s MŠ.
Výkaz P1d-01 vyplňují oba právní subjekty, jichž se organizační změna týká, pokud jsou zapsány ve školském
rejstříku. K vyplnění za oba právní subjekty doporučujeme využít typových příkladů organizačních změn
uvedených v Dodatcích k metodickému pokynu P1d-01 na odkaze http://stistko.uiv.cz/kestazeni/P1d01_DODATKY_2021.pdf. Pro případ sloučení je vzor na straně 2 tohoto dokumentu. Škola, která bude
k 30. 9. 2021 zaniklá a je aktuálně zapsána ve školském rejstříku, musí výkaz P1d-01 vyplnit tak, že vynuluje
všechny předvyplněné hodnoty PPČ z předchozího kal. roku, uvedené ve sloupci 1 a do sl. 2 již žádné změny
nevyplňuje, protože k 30. 9. 2021 bude zaniklá a nebude zajišťovat žádnou PPČ.
Škola jako nástupník po sloučení přičte do sloupce 1 výkazu P1d-01 PPČ zaniklé školy vykázanou k 30. 9.
předchozího kalendářního roku. Ve sl. 2 potom uvede rozdíl mezi PPČ vykázanou k 30. 9. předchozího kal.
roku za oba sloučené subjekty dohromady (ve sloupci 1) a předpokládaným počtem hodin PPČ k 30. 9. 2021
po sloučení.

OSTATNÍ
Jsme MŠ a ZŠ se ŠD. Ve výkaze P1d-01 ve sl. 1 máme předvyplněnou PPČ z roku 2020 v počtu 560
hodin učitelů na ZŠ, přičemž v loňském výkaze P1c-01 v oddílu IVb. jsme vykazovali pouze 480 hodin
PPČ učitelů ZŠ (PHškoly pro základní školu bylo 480). Není ve výkaze P1d-01 chyba? Navíc
předpokládáme, že tímto bychom v letošním roce překročili PHmax pro ZŠ.
Nejedná se o chybu. V loňském výkaze P1c-01 v odd. IVb. a IVc. jste skutečně vykázali celkem 480 hodin
PPČ učitelů na ZŠ (ZF 11) a tudíž PHškoly u ZŠ bylo správně 480. Jednalo se pouze o PPČ učitelů
zaměstnaných na pracovní smlouvu. V předchozím kal. roce jste zároveň vykázali 80 hodin učitelů ZŠ
pracujících na dohodu mimo pracovní poměr, které byly uvedeny v odd. VIII. Ve výkazu P1d-01 se sledují
týdenní počty hodin PPČ pedagogů jak na pracovní smlouvu, tak na dohodu mimo pracovní poměr. Ve Vašem
případě je proto ve sl. 1 předvyplněna PPČ v počtu 560 hodin týdně (=480+80) učitelů na ZŠ. Do PHškoly
u ZŠ vstupují pouze hodiny PPČ vybraných pedagogů zaměstnaných na pracovní smlouvu, nikoli pedagogů
na dohodu mimo pracovní poměr. Toto však výkaz P1d-01 neřeší, protože primárně slouží MŠMT k odhadu
PPČ v příštím školním roce za všechny vybrané pedagogy bez ohledu na to, zda jsou zaměstnání na pracovní
smlouvu nebo na dohodu mimo pracovní poměr, a v konečném důsledku k plánování rozpočtu za resort
MŠMT na rok 2022.
Jaký počet hodin PPČ se vykazuje u ředitelů a zástupců ředitele ve výkazu P1d-01? Snížený počet
hodin (např. 8 hodin u zástupce ředitele) odpovídající vedoucímu pracovníkovi dle NV č. 75/2005 Sb.
nebo počet hodin PPČ odpovídající plnému úvazku běžného učitele na daném druhu školy? A do
výkazu P1d-01 se uvádějí jen hodiny PPČ v rámci úvazku nebo i přespočetné hodiny PPČ?
Ve výkazu P1d-01 se vykazuje rozdíl mezi týdenním počtem hodin PPČ vykázaným k 30. 9. 2020
a předpokládaným týdenním počtem hodin PPČ k 30. 9. 2021. Uvažují se počty hodin PPČ podle stejných
pravidel jako pro oddíly IVb., IVc. a VIII. výkazu P1c-01. Ve výkazu P1d-01 se počítá jak s hodinami PPČ
v rámci úvazku tak s přespočetnými hodinami PPČ. Důležité je, aby se jednalo o hodiny PPČ zahrnuté do
RVP, zajišťované vybranými sk. pedagogických pracovníků na jednotlivých druzích škol a ŠD dle metodiky
a financované ze SR kromě PO a ESF (jen kód financování 11).
PPČ ředitelů a zástupců ředitele se uvádí v souladu s NV č. 75/2005 Sb., které stanovuje pro vedoucí
pracovníky sníženou PPČ připadající na plný úvazek podle druhu a velikosti školy, kterou řídí. Pro plánování
rozpočtu na další kalendářní rok potřebuje MŠMT vědět, o kolik hodin PPČ se změní veškerá přímá
pedagogická činnost vybraných pedagogických profesí ve sledovaných druzích škol a ŠD v porovnání
s rokem předchozím.
V případě, že ve výkaze P1d-01 uvede škola změny, které nakonec nebude do 30. 9. tohoto roku
realizovat, tedy skutečnost k tomuto datu ve výkaze P1c-01 bude jiná, než uvedla škola v letošním
výkaze P1d-01, bude to mít vliv na rozpočet školy pro kalendářní rok 2022?
Na rozpočet školy to nebude mít žádný vliv. Rozpočet pro školu na kalendářní rok 2022 se bude stanovovat
až podle dat vykázaných k 30. 9. 2021 ve výkaze P1c-01 a z podzimního sběru dat příslušných výkonových
výkazů. Data z výkazu P1d-01 slouží pouze k plánování rozpočtu resortu MŠMT na kalendářní rok 2022 a pro
vyjednávání o státním rozpočtu s MF.
Podle potřeby může být aktualizováno v průběhu sběru dat.
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