FAQ - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K VÝKAZU P 1d-01
FAQ – odpovědi na otázky škol a správních úřadů k vyplňování výkazu
1. MŠ od září 2020 přijme učitelku na překryv. Bude tuto skutečnost zadávat do výkazu P1d-01?
Ano, bude. Do výkazu P1d-01 se zadává rozdíl mezi skutečností, kterou jste vykazovali k 30. 9. 2019 ve
výkaze P1c-01 a která je předvyplněna ve sl. 1, a předpokládaným počtem hodin PPČ k 30. 9. 2020, pro
tento případ učitele v MŠ. Uvedený rozdíl vykážete ve sl. 2 výkazu P1d-01.
2. ŠD prodloužila provoz k 1. 1. 2020. Má do P1d-01 uvést navýšení, které už realizuje?
Ano. ŠD vykáže ve výkaze P1d-01, ve sl. 2, rozdíl mezi skutečným počtem hodin PPČ vykázaným ve
výkaze P1c-01 k 30. 9. 2019, a předpokládaným stavem počtu hodin PPČ k 30. 9. 2020. Do sloupce 2 se
vykazuje změna, předpokládané přírůstky nebo úbytky PPČ v porovnání se stavem vykázaným k 30. 9.
2019, tedy i změny, které po 30. 9. 2019 již nastaly.
3. ZŠ ve výkazu P 1c-01 k 30. 9. 2019 vykázala 621 hodin PPČ. K 1. 1. 2020 došlo k rozdělení
některých hodin a PPČ se navýšila na 630 hodin PPČ. Předpokládám, že ve výkazu P 1d -01 bude ve
sl. 1 vykázáno 621 hodin PPČ. Máme hodnotu ve sl. 1 opravit na 630 a zdůvodnit?
Nikoli. Ve sl. 1 zůstane počet hodin PPČ vykázaný k 30. 9. 2019, tj. 621 hodin PPČ. Předpokládá-li škola,
že bude potřeba na ZŠ zajistit k 30. 9. 2020 630 hodin PPČ, ve sl. 2 vyplní pouze rozdíl, tj. 9 hodin PPČ
(=630-621).
4. Ve výkaze P1c-01 k 30. 9. 2019 jsme vykázali PPČ ředitele bez snížení za práci vedoucího
pracovníka. Má být v P1d-01 ve sloupci 2 uveden odečet, který loni neodečetla?
Ve výkaze P1d-01, ve sl. 2, se uvádí rozdíl mezi skutečným počtem hodin PPČ vykázaným ve výkaze P1c01 k 30. 9. 2019, a předpokládaným počtem hodin PPČ k 30. 9. 2020. Do sloupce 2 se uvádí změna,
předpokládané přírůstky nebo úbytky PPČ v porovnání se stavem vykázaným k 30. 9. 2019. Např. pokud
by se vykazoval jen ředitel ZŠ, který v roce 2019 chybně vykázal nesníženou PPČ v počtu 22 hodin PPČ
a ve skutečnosti měl vykazovat jen 7 hodin PPČ, tedy v roce 2020 bude již správně vykazovat 7 hodin PPČ,
v P1d-01 ve sl. 2 vykáže jako změnu „-15“(snížení PPČ).
5. ZŠ uvedla ve výkazu P1c-01, v odd. VIII., k 30. 9. 2019 chybně u druhu činnosti 81 (ŠD),
u vychovatele (profese 2) o 4 hodiny PPČ méně. Stav PPČ u vychovatelů ve ŠD k 30. 9. 2019 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. 2020
bude mít vychovatel ŠD 29,5 hodiny PPČ v porovnání s vykázaným stavem 25,5 hodiny PPČ k 30. 9. 2019.
6. Škola chybně vykázala ve výkaze P1c-01 k 30. 9. 2019 menší nebo větší počet PPČ, než byla
skutečnost. Jak nyní vykáže ve výkaze P1d-01 tento rozdíl mezi chybnými daty a skutečným stavem
z předchozího roku?
Takovéto rozdíly lze vykázat pouze ve sl. 2. Sloupec 2 by měl vyjadřovat rozdíl počtu hodin PPČ mezi
vykázaným stavem PPČ k 30. 9. 2019 (ve sloupci 1) a předpokládaným stavem PPČ k 30. 9. 2020 vždy pro
každou skupinu profesí pedagogických pracovníků na vybraných druzích činnosti, odrážející jak záměry
školy tak zmíněné rozdíly.
7. Mateřská škola v P1c-01 k 30. 9. 2019 nevykázala jednoho asistenta pedagoga dle §16 odst. 9 ŠZ,
zaměstnaného na dobu neurčitou. Financování tohoto asistenta pedagoga muselo být dodatečně
zajištěno na základě dohadovacího řízení z rezervy krajského úřadu. K 30. 9. 2020 bude již vykázán
v P1c-01. Měla by ho MŠ uvést ve výkaze P1d-01 v letošním roce?
Ano, vykázat ho ve výkaze P1d-01 musíte, pokud bude financován ze státního rozpočtu, kromě podpůrných
opatření a ESF (ZF 11). Ve sloupci 2 uvedete počet hodin PPČ, který bude zajišťovat podle Vašich
předpokladů k 30. 9. 2020.
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8. Jsme ZŠ a máme od března 2020 zaměstnánu psycholožku na dohodu o provedení práce
s přímou pedagogickou činností 4 hodiny týdně. Nyní budeme vyplňovat výkaz P1d-01, kde bychom
ji rádi vykázali jako změnu oproti roku 2019, jenže 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 vykázat ve výkazu P1d-01?
Psycholožku (kód profese 6) skutečně do výkazu P1d-01 uvádět nelze. Na ZŠ (druh činnosti 21) přicházejí
v úvahu k vykázání v P1d-01 jen učitelé (1), speciální pedagogové (5) a asistenti pedagoga podle § 16
odst. 9 ŠZ (0) v souladu s následující tabulkou:
Druh činnosti
11 mateřská škola (MŠ)
21 základní škola (ZŠ)
34 střední škola (SŠ)
42 konzervatoř
51 MŠ dle §16 odst. 9 ŠZ
52 ZŠ dle §16 odst. 9 ŠZ
53 Konzervatoř dle § 16
odst. 9 ŠZ
56 SŠ dle § 16 odst. 9 ŠZ
61 MŠ při zařízení pro
výkon ústavní a ochranné
výchovy
62 MŠ při zdravotnickém
zařízení
63 Lesní MŠ
64 ZŠ při zařízení pro výkon
ústavní a ochranné výchovy
65 ZŠ při zdravotnickém
zařízení
66 SŠ při zařízení pro výkon
ústavní a ochranné výchovy
81 školní družina

Skupiny profesí
pedagogických pracovníků
1, 52), 21), 0
1, 52), 0
1, 3, 52), 83), 06)
1, 52)
1, 54), 0
1, 54), 0
1, 54)
1, 3, 54), 06)
1, 52), 0

1
1, 52), 0
1, 52), 0
1
1, 3, 52), 06)
2, 75), 0

Psycholog se nebude vykazovat ani ve výkaze P1c-01, protože, jak píšete, pracuje na dohodu. Ve výkaze
P1c-01 se PPČ z dohod konaných mimo pracovní poměr vykazuje v odd. VIII., ale pouze za vybrané
profese na vybraných druzích činnosti podle výše uvedené tabulky. Pokud by byl zaměstnán na pracovní
smlouvu, jeho úvazek by se uváděl v odd. IVa. výkazu P1c-01, ale hodiny PPČ by i tak nevstupovaly do
odd. IVb. a IVc., tedy do výpočtu PHškoly/ŠD.
9. V případě, že ve výkaze P 1d -01 uvede škola změny, které nakonec nebude k 30. 9. tohoto roku
realizovat, tedy skutečnost bude k tomuto datu ve výkaze P1c-01 odlišná, jaký to bude mít vliv na
rozpočet školy pro kalendářní rok 2021?
Na rozpočet školy to nebude mít žádný vliv. Rozpočet pro školu na kalendářní rok 2021 se bude stanovovat
až podle vykázané skutečnosti k 30. 9. 2020 ve výkaze P1c-01 a z podzimního sběru dat příslušných
výkonových výkazů. Data z výkazu P1d-01 slouží ke plánování rozpočtu MŠMT na kalendářní rok 2021
a pro vyjednávání s MF.
10. Může škola upravit hodnoty ve sloupci 1 výkazu P1d-01 v případě, že od března 2020 došlo
k navýšení počtu tříd MŠ a nárůstu PPČ?
Nikoli. Pokud se tato změna nijak netýkala přesunu PPČ z jiného právního subjektu (sloučení, splynutí,
rozdělení právních subjektů), ale šlo pouze o navýšení kapacit vzdělávání v rámci školy, vykáže se tato
změna pouze ve sl. 2.
11. K 1. 1. 2020 byla sloučena 2 gymnázia do jednoho IČO. Můžete upřesnit, zda bude vyplňován
výkaz P1d-01 za jeden právní subjekt (IČO), který je aktuálně v provozu, nebo zda se budou nabízet
výkazy u obou právních subjektů (gymnázií), tedy i za zaniklý právní subjekt?
Platí, že výkaz P1d-01 se bude nabízet k vyplnění jen té škole, která je zapsána ve školském rejstříku
(nejpozději k datu 1. 9. 2020). Pokud budou obě gymnázia ve školském rejstříku, budou vyplňovat P1d-01
oba subjekty. Jedná se o organizační změnu sloučení, tedy ve výkaze P1d-01 budete vykazovat nejen
předpokládané přírůstky a úbytky k 30. 9. 2020 ve sl. 2, ale také organizační změnu, tj. budete upravovat
PPČ ve sl. 1. Typový příklad vyplnění „sloučení“ ve výkaze P1d-01 je popsán v Dodatcích k metodickému
pokynu P1d-01 na straně 2. Pokud je zaniklá škola z rejstříku již vymazána, nebude se jí výkaz P1d-01
v pořizovacím programu nabízet. Sloučený právní subjekt vykazuje ve sl. 1 nejen vlastní PPČ z roku 2019,
ale i PPČ školy z roku 2019, která se s ní sloučila.
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12. K datu 31. 8. 2020 dojde ke sloučení právního subjektu - ZŠ s jiným právním subjektem tvořícím
ZŠ a MŠ. Jak budou oba právní subjekty vyplňovat výkaz P1d -01? ZŠ zanikne a 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 těchto
ojedinělých případů organizačních změn v Dodatcích k metodickému pokynu P1d-01 na odkaze
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/P1d-01_DODATKY_2020.pdf Pro případ sloučení je vzor na straně 2
tohoto dokumentu. Škola, která k 31. 8. 2020 zanikne a je dosud zapsána ve školském rejstříku, musí výkaz
P1d-01 vyplnit. V něm pouze vynuluje všechny předvyplněné hodnoty PPČ z předchozího roku, uvedené
ve sloupci 1, protože se jedná o organizační změnu, u které je úprava hodnot PPČ ve sl. 1 povolena. Do sl.
2 již žádné změny nevyplňuje, protože k 30. 9. 2020 již bude zaniklá. Předpokládaný počet hodin PPČ
k 30. 9. aktuálního kalendářního roku ve sl. e zůstane nulový.
Škola jako nástupník po sloučení přičte do svého výkazu P1d-01, konkrétně do sl. 1, vykázanou PPČ
zaniklé školy k 30. 9. 2019 předchozího kalendářního roku. Ve sl. 2 potom uvede rozdíl mezi stavem PPČ
uvedeným (upraveným) ve sloupci 1 a předpokládaným stavem PPČ k 30. 9. 2020.
13. Máme školu na výjimku - výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídě a zřizovatel hradí cca 1,5
úvazku pedagogických pracovníků. Jak tyto pracovníky vykázat ve výkaze P1c-01.
Úvazky pedagogických pracovníků hrazené z prostředků zřizovatele, nikoli ze státního rozpočtu, se vykazují
jako úvazky hrazené z ostatních zdrojů a do výkazu P1c-01 se neuvádějí. Ve výkaze P1c-01 se uvádějí
pouze úvazky zaměstnanců, které jsou financovány ze státního rozpočtu (kapitola 333), nikoli z ostatních
zdrojů.
14. Město má projekt z MŠMT (OPVV) a v rámci tohoto projektu „Škola pro všechny“ posílá finanční
prostředky školám na personální podporu – na psychology a asistenty pedagoga – ti jsou
zaměstnanci školy. Je správné zařazení těchto platů a zaměstnanců do ostatních zdrojů i přesto, že
jsou to prostředky z MŠMT ve výkaze P1-04.
Z pohledu školy se jedná o prostředky od správního úřadu jako příjemce prostředků projektu ESF (správní
úřad není subjekt zapsaný ve školském rejstříku), byť byly částečně financovány z Evropských sociálních
fondů, a škola je ve výkaze P1-04 zařazuje do ostatních zdrojů. Ve výkazech P1c-01 a P1d-01 se
neprojeví. Ve výkazu P1d-01 se vykazuje pouze přímá pedagogická činnost hrazená ze státního rozpočtu,
kromě podpůrných opatření a ESF, s kódem financování 11.
15. Jsme MŠ a zaměstnáváme paní na dohodu o provedení práce na cca 50 hodin za rok, která
zástupuje podle potřeby, když je někdo z učitelů na školení nebo nemocný. Máme ji uvést ve výkaze
P1d-01?
Ve výkaze P1d-01 se uvádí průměrný týdenní počet hodin PPČ u vybraných profesí pedagogických
pracovníků na vybraných druzích činnosti na dohody mimo pracovní poměr podle stejných pravidel jako se
vykazovala PPČ v odd. VIII. výkazu P1c-01. Musí je jednat o pravidelnou PPČ, která bude realizována k 30.
9. 2020, nelze uvádět hodiny PPČ za účelem zajištění suplování za nepřítomné pedagogické pracovníky
v průběhu rok. Dohody na lyžařské kurzy, školy v přírodě, kurzy plavání, apod., se zde taktéž neuvádí!
16. Jsme MŠ a ZŠ se ŠD. Ve výkaze P1d-01 ve sl. 1 oddílu I. máme předvyplněnu PPČ z roku 2019
v počtu 560 hodin učitelů na ZŠ, přičemž v loňském výkaze P1c-01 v oddílu IVb. jsme vykazovali
pouze 480 hodin PPČ učitelů ZŠ (PH ZŠ bylo 480). Není ve výkaze P1d-01 chyba? Navíc tímto
bychom překročili PHmax pro ZŠ.
Nejedná se o chybu. V loňském výkaze P1c-01 v odd. IVb. jste skutečně vykázali 480 hodin PPČ učitelů na
ZŠ (ZF 11) a tudíž PH ZŠ bylo 480, ale jednalo se pouze o PPČ učitelů zaměstnaných na pracovní
smlouvu. V oddíle VIII. téhož výkazu jste v roce 2019 zároveň vykázali 80 hodin učitelů ZŠ pracujících na
dohodu mimo pracovní poměr. Ve výkazu P1d-01 se uvádějí týdenní počty hodin PPČ jak za pedagogy na
pracovní smlouvy tak za dohody mimo pracovní poměr dohromady, ve Vašem případě je proto
předvyplněno ve sl. 1: 560 hodin (=480+80) PPČ učitelů na ZŠ. Do PH ZŠ vstupují pouze hodiny PPČ
vybraných pedagogů zaměstnaných na pracovní smlouvu, nikoli na dohodu mimo pracovní poměr. Toto
však výkaz P1d-01 neřeší, protože primárně slouží MŠMT k odhadu PPČ v příštím školním roce za
pedagogy v pracovním poměru tak na dohodu mimo pracovní poměr a v konečném důsledku k plánování
rozpočtu za resort MŠMT na rok 2021.
Bude aktualizováno v průběhu sběru dat.
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