DODATKY k metodickému pokynu k výkazu P 1c-01 k 30. 9. 2021
Výkaz P 1c-01 nevyplňují soukromé a církevní školy.

Obecné zásady vykazování ke dni 30. 9.
Od 1.1.2020 je účinný nový způsob financování škol a školských zařízení, který vychází z dat
výkonových výkazů a výkazů PAM (P 1-04, P 1c-01), z tohoto důvodu se klade zvlášť velký důraz na
správnost všech vykazovaných dat a jejich důslednou kontrolu. Vykázaná data musí:
•
•
•

být v souladu se všemi aktuálními právními předpisy,
být v souladu s metodikou vykazování,
odpovídat skutečnosti.

Aby toho bylo dosaženo, vyžaduje se důsledná kontrola předaných dat především na úrovni
školy – ředitel školy odpovídá za jejich správnost (metodiky neřeší případy, kdy jsou údaje vykázané
školou v rozporu s platnými právními předpisy a neřeší ani důvody rozporu!), ale také na úrovni
příslušného krajského úřadu či ORP, přes které data procházejí další kontrolou.
Chybně vykázaná data v neprospěch školy znamenají, že škola neobdrží dostatek finančních
prostředků.
Chybně vykázaná data ve prospěch školy mají za následek neoprávněné čerpání finančních
prostředků.
Kontrolní činnost KÚ, ORP a ČŠI spočívá především v ověření správnosti dat.
Pro stanovení hodnoty PHmax školy/družiny a PHAmax asistenta pedagoga ve škole/družině
jsou naprosto zásadní správně, pravdivě a úplně uvedené údaje v odpovídajících výkonových
výkazech (vč. výkazů vygenerovaných ze školní matriky) a pro stanovení výše finančních
prostředků ze státního rozpočtu pro školu/družinu na další kalendářní rok jsou rozhodné údaje
vykázané ve výkazu P 1c-01, a to v oddílech IVa., IVb., IVc. a VIII. Výkazu P 1c-01 je třeba věnovat
zvýšenou pozornost a řádné provedení kontrol na dané škole či školském zařízení, neboť se stává
podle platné legislativy od roku 2020 tzv. „poukázkou na peníze“.

Zásadní změny ve výkaze P 1c-01 v roce 2021
•

•

•

•

•

Od roku 2021 vznikla potřeba financovat ze státního rozpočtu další aktivity přispívající
k podpoře výuky v regionálním školství. Jedná se změnu financování pedagogické
intervence, bezplatné jazykové přípravy cizinců v předškolním a základním vzdělávání
a aktivit v rámci Národního plánu doučování. Pro každou z těchto podpor vydalo MŠMT
podrobnou metodiku, jejíž součástí jsou i pravidla vykazování. (podrobněji viz část
Vykazování PI, jazykové přípravy cizinců a aktivit Národního plánu doučování a odd.IVc.).
Vzhledem k úpravě pravidel financování z prostředků určených na podpůrná opatření (dle
aktuálního znění vyhlášky č. 27/2016 Sb.) nelze vykazovat ve specifikovaných třídách
a školách podle § 16 odst. 9 ŠZ speciální pedagogy (výuka speciálně pedagogické péče)
a asistenty pedagoga se zdrojem financování 12, 02. (podrobněji viz část Oddíl IVa. a Oddíl
VIII.).
Od 1. 2. 2021 nelze vykazovat PPČ k zajištění pedagogické intervence (dále jen PI) se ZF
12, 02 a u pedagogických pracovníků s plným úvazkem, kteří zajišťují i hodiny PI, se
týdenní počet hodin PPČ stanovený přílohou k NV č. 75/2005 Sb. zvyšuje o 1 hodinu. PI se
stala podpůrným opatřením 1. stupně a není již financována podle normované finanční
náročnosti dle výkazu R44-99 z prostředků na realizovaná podpůrná opatření, ale nově
normativem ze SR kromě PO a ESF se ZF 11, 01. (podrobněji viz část Vykazování PI, jazykové
přípravy cizinců a aktivit Národního plánu doučování a odd. IVc.).
U speciálních pedagogů se zdrojem financování 11 je potřeba provést v odd. IVc. odpočet
úvazkových hodin PPČ realizovaných v běžné třídě (podrobněji viz část Oddíl IVc.).
Počet hodin PPČ připadající na plný úvazek asistentů pedagoga je v případě podpůrného
opatření 32–36 hodin/týden, v ostatních případech 36 hodin/týden (podrobněji viz část Oddíl
IVb.).
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Vykazování pedagogické intervence, jazykové přípravy cizinců a aktivit Národního
plánu doučování
Hodiny PPČ k zajištění pedagogické intervence, bezplatné jazykové přípravy cizinců v předškolním
a základním vzdělávání a aktivit v rámci Národního plánu doučování jsou financovány ze SR kromě
PO a ESF a vždy se budou vykazovat s kódem zdroje financování ZF 11, resp. 01, ale každá z podpor
má specifická pravidla vykazování ve výkaze P1c-01:
Pedagogická intervence
Hodiny PPČ k zajištění PI se zahrnují do týdenního rozsahu PPČ, ale vzhledem k tomu, že jsou nad
rámec RVP, vykazují se v oddíle IVb., ale odpočítávají se v odd. IVc. podobným principem jako
u hodin nepovinných předmětů.
Hodiny PI, které jsou přespočetné, se v odd. IVc. neuvádějí.
Specifický případ nastává u pedagogického pracovníka, který zajišťuje jednu nebo více hodin PI
a zároveň má týdenní počet hodin PPČ vč. PI převyšující týdenní rozsah PPČ daný přílohou k NV
č. 75/2005 Sb. (dále jen nařízení vlády).
V tomto případě se pak právě pro jednu hodinu PI uplatňuje § 2 odst. 6 nařízení vlády a tato
hodina se zahrne/připočte do plného úvazku. Do odd. IVb. se však tato jedna hodina neuvádí, tj.
v odd. IVb. se uvede počet hodin PPČ vč. PI odpovídající plnému úvazku podle přílohy k nařízení
vlády. Protože tato jedna hodina není přespočetná, nevykazuje se ani v odd. IVc.
Pro případnou druhou a další hodinu PI pak platí:
Ostatní hodiny PI v rámci týdenního rozsahu PPČ stanoveného přílohou k nařízení vlády se
vykážou v odd. IVb. a odpočtou v odd. IVc.,
Ostatní hodiny PI nad rámec týdenního rozsahu PPČ stanoveného přílohou k nařízení vlády se
v odd. IVc. neuvádějí.
U pedagogických pracovníků, pro které je týdenní rozsah PPČ stanoven v rozpětí (např. vychovatelé
28-30) nebo kteří mají zkrácený úvazek nebo nezajišťují žádnou hodinu PI, se § 2 odst. 6 nařízení
vlády neuplatňuje.
Příklady vykazování hodin PI ve výkaze P1c-01:

SKUTEČNOST

ÚVAZKY
FINANCOVANÉ

VYKAZOVÁNÍ

PPČ bez
hodin PI

Počet
hodin PI

Odd. IVa.
(úvazek)

Odd. IVb.
(hodiny PPČ
v úvazku)

Odd. IVc.
(přespočetné
hodiny/odpočet PI)

Úvazek z odd. IVa. vč.
odpočtu z odd. IVc.

22

1

1

22

0

1

22

3

1

22

0

1

20

2

1

22

-2

0,9091

20

3

1

22

-2

0,9091

11

1

0,5454

12

-1

0,5

22

2

1

22

0

1

23

2

1

22

1

1,0455

25

0

1

22

3

1,1364

21

1

1

22

-1

0,9545

20

6

1

22

-2

0,9091

1

22

1

22

-21

0,0455

11

2

0,5909

13

-2

0,5

10

1

0,5

11

-1

0,4545

10

2

0,5455

12

-2

0,4545

0

3

0,1364

3

-3

0

10

6

0,7273

16

-6

0,4545

Obecně platí, že součet PPČ z odd. IVb. a IVc. určuje tzv. PHškoly, tj. skutečný rozsah vzdělávání
podle příslušného RVP. Hodiny PI se do PHškoly nezahrnují, proto je nutno je při vykazování v odd.
IVc.neuvádět (jsou-li přespočetné), případně (jsou-li v rámci úvazku vykázané v odd. IVb.) je v odd.
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IVc. odečíst (tedy v odd. IVc. může být i záporná hodnota). Tímto dojde následně k určení úvazků
pedagogů financovaných ze SR bez případných částí úvazku připadajících na PI.
Hodiny PPČ k zajištění PI na dohodu mimo pracovní poměr se v odd. VIII. neuvádějí.
Národní plán doučování (NPD)
Jedná se sice o aktivitu obdobnou pedagogické intervenci, liší se ovšem účelem a rozsahem – není
vázána pouze na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a slouží primárně pro doplnění
vzdělávacích ztrát způsobených přerušením prezenční výuky.
Pro poskytování doučování je podmínkou uzavření dohody o pracích konaných mimo pracovní
poměr s doučujícím. Ten se stane pedagogickým pracovníkem školy a pracovní doba se mu tak člení
na dobu výkonu PPČ a na dobu s ní související.
Mzdové prostředky se uvádějí ve výkaze P1-04 v ukazateli Ostatní platby za provedenou práci (OON)
ze státního rozpočtu, a to vždy bez odvodů zaměstnavatele. Nicméně hodiny přímé pedagogické
činnosti k zajištění aktivit v rámci NPD se ve výkazu P1c-01 neuvádějí!
Bezplatná jazyková příprava cizinců v předškolním a základním vzdělávání
Předškolní vzdělávání
Vzhledem k tomu, že jazyková příprava v předškolním vzdělávání je součástí RVP PV, započítávají
se hodiny PPČ k zajištění jazykové přípravy ve skupinách pro jazykovou přípravu do PHškoly
a vykazují se ve výkazu P1c-01, hodiny PPČ v rámci úvazku v odd. IVb., nadúvazkové hodiny v odd.
IVc.
Hodiny PPČ jazykové přípravy v předškolním vzdělávání na dohodu mimo pracovní poměr se vykazují
v odd. VIII.
Základní vzdělávání
Jazyková příprava v základním vzdělávání však v RVP ZV zahrnuta není, proto se její hodiny PPČ
nepočítají do PHškoly a vykazují se ve výkazu P1c-01 obdobně jako nepovinné předměty:
- hodiny PPČ v rámci týdenního rozsahu PPČ stanoveného přílohou k nařízení vlády se vykazují
v odd. IVb. spolu s ostatními hodinami PPČ v rámci týdenního rozsahu a budou odečteny v odd. IVc.
- hodiny PPČ nad rámec týdenního rozsahu PPČ stanoveného přílohou k nařízení vlády jsou
přespočetné a v odd. IVc. se nevykazují.
Hodiny PPČ jazykové přípravy v základním vzdělávání na dohodu mimo pracovní poměr se v odd.
VIII. nevykazují.

K jednotlivým oddílům výkazu P 1c-01
Oddíl IVa.
IVa. Pedagogičtí pracovníci (ze SR vč. PO a ESF)
Vyplňují organizace zřizované MŠMT (1), krajem (7), obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (2).
V tomto oddíle jsou vykazovány údaje o evidenčních počtech PP v přepočtu na plnou pracovní dobu
podle stavu k 30. 9. 2021, hrazené ze státního rozpočtu vč. podpůrných opatření a projektů
ESF, a to s přesností na 4 desetinná místa. Pracovně je nazýváme úvazky a vypočítají se podle
týdenního rozsahu PPČ dané přílohou k nařízení vlády.
Správné stanovení výše úvazku, zařazení do skupiny profesí PP a uvedení zdroje financování
jsou zcela nezbytné pro identifikaci úvazků PP vstupujících do nového způsobu financování.
Stanovení výše úvazku
Příklady stanovení úvazku v různých situacích jsou podrobně popsány v dokumentu Pracovní doba
a rozsah přímé pedagogické činnosti (odkaz na konci tohoto dokumentu).
Pokud je PP financován z několika zdrojů financování, přičemž jedním z nich jsou podpůrná
opatření a zároveň vykonává činnost ředitele, zástupce ředitele nebo vedoucího, vypočítají se úvazky
za jednotlivé zdroje financování následujícím způsobem:
Příklad:
Ředitel základní školy s prvním stupněm má při plném úvazku týdenní rozsah PPČ 12 hodin, z nich je
8 hodin financováno ze státního rozpočtu (ZF 11) a 4 hodiny jsou financovány z podpůrných opatření
(ZF 12).
Pro výpočet úvazku hrazeného z podpůrných opatření nebude použit standartní postup, tj. 4/12 =
0,3333 (úvazek jako podíl skutečného počtu hodin PPČ a sníženého týdenního rozsahu PPČ
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vedoucího pracovníka), nýbrž jako dělitel bude použit nesnížený týdenní rozsah PPČ pro učitele ZŠ, tj.
22 hodin. Úvazek hrazený z podpůrných opatření se vypočítá jako 4/22 = 0,1818 a úvazek hrazený ze
SR se ZF 11 se dopočítá jako rozdíl mezi 1 (celkovým úvazkem) a úvazkem z podpůrných opatření, tj.
1 - 0,1818 = 0,8182. V odd. IVb. se potom vykáže skutečný (snížený) počet hodin PPČ v rámci
úvazku.
Skupina profesí/kategorie pedagogických pracovníků (dále jen PP)
Kódy skupin profesí PP a jim odpovídající kategorie jsou specifikovány v metodickém pokynu k výkazu
P1c-01.
Od roku 2019 se rozlišují asistenti pedagoga kódem skupiny profesí PP na:
0 - asistenti pedagoga ve škole/třídě/oddělení/skupině zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ, (vč.
přípravných stupňů ZŠ speciální),
4 – ostatní asistenti pedagoga nezařazení pod kódem 0, kam patří asistenti pedagoga v běžných
třídách (vč. přípravných tříd ZŠ) a ve většině školských zařízení.
Samostatně pod kódem 9 se vykazují učitelé řízení motorových vozidel v praktickém vyučování
(dále jen učitel ŘMV v PV) a učitelé praktického vyučování pro získání svářečského oprávnění
(dále jen učitelé PV pro získání svářečského oprávnění), protože obě tyto profese PP se nefinancují
dle PHškoly.
Zdroj financování PP
Číselník „zdroj financování“ v odd. IVa: Obecnou snahou je prostřednictvím tohoto číselníku
zabránit „dvojímu financování“ jako je např. čerpání prostředků na stejnou činnost nebo pracovní
místo/pozici z více zdrojů.
Význam jednotlivých kódů zdrojů financování (ZF) je podrobně popsán v aktuálním Metodickém
pokynu k výkazu P 1c-01.
Vyhláškou č. 27/2016 Sb. účinnou od 1. 2. 2021 došlo k podstatným změnám ve financování
z prostředků určených na podpůrná opatření. Pedagogická intervence je zahrnuta do podpůrných
opatření 1. stupně a není již financována podle normované finanční náročnosti dle výkazu R4499 z prostředků na realizovaná podpůrná opatření, ale nově normativem ze SR kromě PO a ESF
se ZF 11, 01. Od roku 2020 jsou ukončena podpůrná opatření u asistentů pedagoga a speciálních
pedagogů ve vyhláškou specifikovaných třídách nebo školách podle § 16 odst. 9 ŠZ (citace z přílohy 1
dané vyhlášky):
„1.7. Ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nelze poskytovat podpůrná
opatření spočívající ve výuce předmětů speciálně pedagogické péče, použití speciální učebnice, speciální učební
pomůcky nebo kompenzační pomůcky, vyjma případu, kdy je tato učebnice či pomůcka určena pro žáka s jiným
druhem znevýhodnění, než pro které je škola, třída, oddělení nebo studijní skupina zřízena. V mateřské škole
nelze poskytovat podpůrné opatření V. 3. 2. „Počet žáků ve třídě“.
1.8. Ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 zákona v oboru vzdělání základní škola, základní škola
speciální, praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá, v mateřské škole zřízené podle § 16 odst. 9
zákona nebo v třídě zřízené podle § 16 odst. 9 zákona v mateřské škole, ve škole při školském zařízení pro výkon
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, ve třídě přípravného stupně základní školy speciální a v oddělení školní
družiny tvořeném pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 zákona nelze dále poskytovat podpůrné opatření
spočívající ve využití asistenta pedagoga.“

Tato skutečnost má dopad do vykazování zdrojů financování u těchto pedagogických profesí k 30. 9.
2021:
- asistenta pedagoga s kódem 0 nelze vykazovat ve třídě nebo škole zřízené podle § 16 odst. 9
ŠZ v MŠ, ZŠ, ŠD (druh činnosti 11, 51, 61,63, 21, 52, 64, 81) a u SŠ pouze v oborech praktická
škola jednoletá a dvouletá (34, 56, 66) se zdrojem financování z podpůrných opatření (ZF 12, 02),
-

speciálního pedagoga nelze vykazovat ve třídě nebo škole zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ se
zdrojem financování z podpůrných opatření (ZF 12, 02).

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY k vykazování zdroje financování:
1) Pedagogický pracovník financovaný ze SR (kromě PO a ESF) je k 30. 9. nemocný a je za něho
zajištěn zástup na pracovní smlouvu (úvazek), financovanou rovněž ze SR: Nemocnému se
přiřadí kód 01 a zastupujícímu pedagogovi kód 11 a je dále vykazován v odd. IVb, popř. IVc.
2) Pedagogický pracovník financovaný ze SR (kromě PO a ESF) je k 30. 9. nemocný a není za
něho zajištěn zástup, jeho hodiny výuky jsou zajišťovány „suplováním“: Nemocnému je
přiřazen výjimečně kód 11 stejně jako „zdravému“ pedagogovi a je vykazován v dalších oddílech
IVb, popř. IVc (financování suplovaných hodin bude jako dosud řešeno v rámci rozpočtu školy,
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výkaz P 1c-01 suplované hodiny nezohledňuje a v tomto případě nejsou vykazovány jako
přespočetné hodiny v odd. IVc).
3) Pedagogický pracovník financovaný ze SR (kromě PO a ESF) je k 30. 9. nemocný a zástup je
řešen formou dohody mimo pracovní poměr (OON) hrazené ze SR (kromě PO a ESF):
Nemocnému se přiřadí v odd. IVa kód 01 , tudíž jeho hodiny PPČ se nevykážou v odd. IVb ani
IVc. Tyto hodiny se vykážou zastupujícímu pedagogovi na základě dohody (DPP, DPČ) v odd.
VIII. v počtu hodin PPČ, v jakém zastupuje nemocného pedagoga => škole se o tuto osobu sníží
PHškoly a vznikne jí oprávněný požadavek na případné zvýšení rozpočtu v ukazateli OON
z rezervy kraje, a to až do výše PHmax.
4) Pedagogický pracovník financovaný ze SR (kromě PO a ESF) je k 30. 9. nemocný a není za
něho zajištěn zástup, jeho hodiny výuky se zajistí prostřednictvím tzv. přespočetných
(nadúvazkových) hodin hrazených ze SR: Nemocnému pedagogovi je přiřazen výjimečně kód
11 stejně jako „zdravému“ pedagogovi a je vykazován v dalších oddílech IVb., popř. IVc. Škola,
která by vykázála v odd. IVc. i přespočetné hodiny těch PP, kteří zajišťují hodiny výuky za
nemocného, by však pro následující období měla „zdvojený“ finanční požadavek na dané pracovní
pozici, takže přespočetné hodiny – na zajištění hodin výuky za nemocného pedagoga - se
v odd. IVc. nevykáží.
Shrneme-li výše uvedené 4 specifické případy vykazování nemocného pedagoga a zajištění
hodin PPČ po dobu jeho nemoci, ZF 11 se výjimečně vykáže u nemocného pedagoga
hrazeného ze SR (kromě PO a ESF) pouze v případech suplování anebo přespočetných
hodin, které se v odd. IVc. v takovém případě nevykazují.
V případě nemocného pedagoga, za kterého je zajištěn zástup jen na část jeho úvazku, pak
analogicky u nemocného pedagoga ze SR se vykáže s kódem 01 ta část úvazku, za kterou je
zajištěn zástup na pracovní smlouvu nebo dohodu ze SR, a s kódem 11 ta část úvazku, která je
zajištěna suplováním nebo přespočetnými hodinami (v odd. IVb. odpovídající počet hodin PPČ).
U zastupujícího pedagogického pracovníka ze SR se vykáže s kódem 11 ta část úvazku, kterou
zastupuje nemocného pedagoga (v odd. IVb. odpovídající počet hodin PPČ).
Ostatní hodiny PPČ jsou ve většině případů řešeny formou suplování a jejich úhrada je řešena
v rámci rozpočtu školy. Výkaz P 1c-01 suplované hodiny nezohledňuje, ale ve výkaze je
nárokována část úvazku s kódem 11, která zajistí financování v následujícím období.
Je-li zajištována část úvazku nemocného formou přespočetných (nadúvazkových) hodin, pak je
nutné aplikovat na tuto zbývající část úvazku bod 4.
Specifické případy vykazování zdroje financování u pedagogických pracovníků:
• Osoby, které spadají do evidenčního počtu, ale nemají stanoveny hodiny PPČ, se
vykazují v odd. IVa. s kódem financování 01 nebo 02 nebo 03, jako by byly v pracovní
neschopnosti. Např. bývalý ředitel školy, který je ve výpovědní lhůtě nebo tzv. na překážkách
s náhradou platu a kterému již nejsou stanoveny hodiny PPČ, nebo zaměstnankyně, které
čerpají řádnou dovolenou bezprostředně po skončení mateřské dovolené (dále jen MD), nebo
v mezidobí mezi MD a rodičovskou dovolenou.
• V případě čerpání neplaceného volna bez náhrady mzdy v rozsahu delším než 4 týdny se
zaměstnanec nezahrnuje do evidenčního počtu od prvního dne tohoto volna, proto nebude
uveden jeho úvazek k 30. 9. v odd. IVa. ani v ukazateli přepočteném počtu na plně
zaměstnané k 30. 9. ve výkaze P 1-04.
• Hodiny podpůrných opatření, které jsou hrazeny na základě přiznaného podpůrného
opatření. Způsob vykazování ZF závisí na tom, zda jsou tyto hodiny součástí úvazku nebo se
jedná o přespočetné (nadúvazkové) hodiny:
Jsou-li hodiny podpůrných opatření zahrnuté v úvazku a je-li jinak úvazek pedagogického pracovníka
hrazen ze SR (ZF 11, resp. 01, v odd. IVa.), pak je nutné o tyto hodiny z podpůrných opatření úvazek
snížit a část úvazku s hodinami podpůrného opatření uvést se ZF 12, resp. 02. V odd. IVa. se vykáže
každá část úvazku samostatně s odpovídajícím zdrojem financování.
Pokud jsou hodiny podpůrných opatření pevně stanoveny nad rámec týdenního rozsahu PPČ
(přespočetné/nadúvazkové), neprojeví se to v oddíle IVa., IVb. a ani v odd. IVc., neboť v odd. IVc. se
vykazují jen přespočetné (nadúvazkové) hodiny se ZF 11.
•

Pokud jsou hrazeny formou odměny – neprojeví se v oddíle IVa., IVb. ani IVc.

Stránka 5 z 8
30. 9. 2021

Oddíl IVb.
IVb. Rozsah (tj. počet hodin) přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků (ze SR
kromě PO a ESF)
Vyplňují pouze organizace zřizované krajem (7), obcí nebo svazkem obcí (2).
V oddíle IVb. se vykazují počty hodin přímé pedagogické činnosti (PPČ) těch PP, kteří mají v oddíle
IVa. uveden zdroj financování 11 (je ve stavu pracujících, financování ze SR kromě podpůrných
opatření a ESF) a zároveň patří mezi přípustné kombinace druh činnosti – profese PP podle
následující tabulky:
Druh činnosti
(kód)

11

21

Skupiny profesí
pedagogických
pracovníků (kód)

1,
52),
21)
0

1,
52),
0

34

42

51

52

53

56

1,
3,
52),
83)
05))

1,
52)

1,
5,
0

1,
5,
0

1,
5

1,
3, 5
05)

61
1,
52),
0

62

1

63

64

1,
52),
0

1,
52),
0

65

1

66
1,
3,
52)
05)

81
2,
74),
0

Pouze u MŠ s internátním provozem.
Pouze pokud jsou ve škole třídy/oddělení zřízené podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., ve kterých je
zajišťována výuka předmětů speciálně pedagogické péče standardně v běžném rozvrhu
3)
Pouze v oborech vzdělání gymnázium se sportovní přípravou.
4)
Pouze pedagog volného času (150),
5)
Pouze pro obor vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá a 78-62- C/02 Praktická škola dvouletá.
1)
2)

Významy kódů druhu činnosti, profese a kategorie pedagogických pracovníků jsou uvedeny v příloze
Metodického pokynu k výkazu P 1-04 a v Metodickém pokynu k výkazu P 1c-01.
Za každého pedagogického pracovníka vykázaného v oddíle IVa. se zdrojem financování 11
a uvedeného ve výše uvedené tabulce se vykáže v oddíle IVb. týdenní počet hodin PPČ, odpovídající
úvazku vykázanému v odd. IVa., která mu je stanovena ředitelem právnické osoby vykonávající
činnost školy nebo školského zařízení v souladu s přílohou nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (dále
nařízení vlády).
Týdenní počet hodin PPČ lze uvést s přesností na 2 desetinná místa, nicméně doporučujeme počet
hodin PPČ uvádět pokud možno v celých číslech (s výjimkou případů zvláštních režimů provozu např.
v MŠ, ŠD apod.)!
Všechny takové případy jsou specifikovány v NV č. 75/2005 Sb. Konkrétní příklady výpočtu
úvazku a PPČ jsou rovněž popsány v dokumentu Pracovní doba pedagogických pracovníků
a rozsah PPČ (odkaz naleznete na konci dokumentu)
Oddíl IVc.
Hodiny přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků pevně stanovené nad rámec
jejich týdenního rozsahu snížené o hodiny výuky nad rámec RVP a o hodiny nezahrnované do
PHškoly/asistenta (ze SR kromě PO a ESF)
Vyplňují pouze organizace zřizované krajem (7), obcí nebo svazkem obcí (2).
Přespočetné hodiny se v odd. IVc. vykazují za předpokladu, že jsou pedagogickým
pracovníkům k 30.9. pevně stanoveny v rozvrhu vyučovacích hodin na d rámec jejich
týdenního rozsahu PPČ. Uvádí se s přesností až na 2 desetinná místa, nicméně doporučujeme
pokud možno v celých číslech (s výjimkou případů zvláštních režimů provozu např. v MŠ, ŠD apod.)!
Oddíl IVc. slouží k odpočtu hodin PPČ v rámci týdenního rozsahu PPČ stanoveného nařízením vlády
(úvazku) vykázaných v odd. IVb.:
• nad rámec RVP (nepovinné předměty, pedagogické intervence, bezplatné jazykové přípravy
cizinců na ZŠ)
• nezahrnované do PHškoly/asistenta (výuka předmětu spec. ped. péče, speciálních pedagogů
v běžné třídě).
V případech, kdy nejsou žádné přespočetné hodiny k vykázání či je vyučováno více úvazkových hodin
k odpočtu, než je počet vykázaných přespočetných hodin, mohou vycházet v odd. IVc. záporné
hodnoty!
Nevykazují se přespočetné hodiny:
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•
•
•
•

na zajištění hodin výuky za nemocného pedagoga, který se vykazuje v odd. IVa. výjimečně
s kódem financování ZF 11, neboť by došlo ke dvojímu financování stejných vyučovacích
hodin.
s jiným zdrojem financování, než je SR kromě PO a ESF (ZF 11).
nad rámec RVP (nepovinné předměty, pedagogické intervence, bezplatné jazykové přípravy
cizinců na ZŠ)
nezahrnované do PHškoly/asistenta (výuka předmětu spec. ped. péče, speciálních pedagogů
v běžné třídě).

Oddíl VIII.
Oddíl VIII. Průměrný týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti snížený o hodiny výuky
nad rámec RVP a o hodiny nezahrnované do PHškoly/asistenta, konaných v rámci dohod mimo
pracovní poměr (ze SR kromě PO a ESF)
Vyplňují pouze organizace zřizované krajem (7), obcí nebo svazkem obcí (2).
Vykazují se hodiny přímé pedagogické činnosti z dohod mimo pracovní poměr, které splňují
všechny tyto podmínky zároveň:
o jedná se o hodiny PPČ v rámci RVP, tj. u ZŠ a SŠ pouze povinných a povinně volitelných
předmětů a hodiny vzdělávání v ŠD v souladu se školním vzdělávacím programem
(nezahrnují se zájmové útvary),
o jedná se o hodiny PPČ pouze přípustných kombinací druhu činnosti a profesí PP (viz
Metodický pokyn k výkazu P1c-01),
o zdrojem financování je pouze státní rozpočet kromě PO a ESF s odpovídajícím kódem zdroje
financování 11 (ve stavu pracujících). Žádný jiný zdroj financování není přípustný.
o hodiny PPČ reálně odučené dle rozvrhu (délky provozu) v rámci RVP, nelze uvádět hodiny
PPČ za účelem zajištění budoucího suplování za pedagogické pracovníky v průběhu roku.
Nelze uvádět: hodiny PPČ z dohod mimo pracovní poměr nad rámec RVP (např. nepovinné
předměty, pedagogické intervence, bezplatná jazyková příprava cizinců v základním vzdělávání
(s výjimkou předškolního vzdělávání, kde je součástí RVP), aktivity v rámci Národního plánu
doučování od 1. 9. 2021, náboženství, zájmové útvary apod.), výuka předmětů speciálně pedagogické
péče (speciální pedagogové) v běžné třídě, lyžařské kurzy, školy v přírodě, kurzy plavání apod. Ty se
financují v rámci stanoveného rozpočtu školy.
Oddíl VIII. se vyplňuje obdobným způsobem jako oddíl IVb. v členění podle druhu činnosti a skupiny
profesí PP. Zdroj financování je napevno přednastaven na kód 11 (SR kromě PO a ESF, ve stavu
pracujících). Postup stanovení průměrného týdenního počtu hodin PPČ v odd. VIII. – jiné než
týdenní rozvržení PPČ
Průměrný týdenní počet hodin u dvoutýdenního cyklu výuky, kde např. pedagog učí v lichém týdnu
10 hodin a v sudém týdnu 8 hodin PPČ, se vypočítá jako týdenní průměr počtu hodin za 2 týdny. Tedy
18/2= 9 hodin. Průměrný týdenní počet hodin PPČ při popsaném dvoutýdenním cyklu je 9 hodin.
V třítýdenním cyklu, kdy např. učitel 1. týden učí 5 hodin, 2. týden 6 hodin a 3. týden 8 hodin, se
vypočítá jako týdenní průměr počtu hodin za 3 týdny. Tedy 19/3=6,33. Průměrný týdenní počet hodin
PPČ při popsaném třítýdenním cyklu je 6,33 hodin.
Pokud se jedná o čtyřtýdenní cyklus výuky a delší nebo nepravidelnou výuku v průběhu
1. pololetí školního roku, výpočet průměrného týdenního počtu hodin PPČ za 1. pololetí školního
roku 2021/22 proběhne podle následujícího vzorce:
Předpokládaný počet odučených hodin PPČ za 1. pololetí šk. roku 2021/2022
________________________________________________________________
počet týdnů za 1. pololetí šk. roku 2021/2022

Počet týdnů za 1. pololetí školního roku 2021/2022 se určí jako podíl počtu kalendářních dnů
v 1. pololetí (153 dní) /délka týdne (7 dní) = 21,8571. (Podle § 23 odst. 1 zákona č.563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, týdenní
rozsah hodin přímé pedagogické činnosti stanoví ředitel školy pedagogickému pracovníkovi na období
školního vyučování nebo na pololetí školního vyučování.).
Případ vykázání hodin PPČ pedagoga na dohodu mimo pracovní poměr přijatého jako zástup za
nemocného pedagoga je popsán v části Oddíl IVa.
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Kontrola na rozvrh výuky a stanovení PHškoly/PHAsistenta pedagoga:
Výsledný součet hodin PPČ vykázaný v oddílech IVb. a IVc. výkazu P 1c-01 (bez PPČ asistentů
pedagoga ve speciální třídě s kódem 0) je pak výsledným PHškoly nebo PHdružiny, tj. rozsah
vzdělávání realizovaný daným druhem školy nebo školní družinou.
Zvlášť se stanoví počet hodin PPČ asistentů pedagoga ve škole/třídě/oddělení/skupině zřízené podle
§ 16 odst. 9 ŠZ (profese 0) s kódem financování 11, vykázaných v oddílech IVb. a IVc. Z nich se
stanovuje PHasistenta daného druhu školy/školní družiny, tj. rozsah PPČ realizovaný asistenty
pedagoga s kódem 0 na daném druhu školy a školní družině.
Z výkazu P 1c-01 lze získat i data o rozsahu PPČ na jednotlivých druzích škol a školní družině
realizovaného z dohod mimo pracovní poměr hrazených ze SR (kromě PO a ESF). Tyto hodiny
nevstupují do výsledného PHškoly/družiny ani PHasistent. Slouží pouze pro plánování mzdových
prostředků na OPPP/OON na úrovni krajských úřadů a zároveň platí, že by neměly přesáhnout spolu
s PHškoly hodnotu PHmax (příp. PHasistent hodnotu PHAmax).
Oddíl IV.
IV. Nepedagogičtí zaměstnanci (ze SR vč. PO a ESF)
Vyplňují organizace zřizované MŠMT (1), krajem (7), obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (2).
V jednotlivých řádcích 0401 až 0412 oddílu se uvede evidenční počet nepedagogických zaměstnanců
přepočtený na plnou pracovní dobu, jejichž platy jsou hrazeny z prostředků SR vč. PO a ESF, podle
stavu k 30. 9. podle platových stupňů a platových tříd (sloupce 1 až 16). Vyplňuje se za všechny druhy
činnosti dohromady a uvádějí se i zaměstnanci, kteří jsou k 30. 9. v pracovní neschopnosti.
Oddíl VI.
VI. Zaměstnanci pobírající vybrané složky platu (ze SR vč. PO a ESF)
Vyplňují organizace zřizované MŠMT (1), krajem (7), obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (2).
Uvede se evidenční počet zaměstnanců v přepočtu na plnou pracovní dobu, kteří k 30. 9. pobírají
vybrané složky platu ze SR. Jedná se výhradně o zaměstnance, kterým jsou příplatky stanoveny
v platovém výměru.
Jsou-li uvedeny jednotlivé druhy příplatků v oddíle III. výkazu P 1-04, měl by být uveden i počet
zaměstnanců v odpovídajícím druhu činnosti v oddíle VI, kteří je pobírají.
PHškoly/PHasistenta
Odesláním zkontrolovaných dat obou výkazů P 1-04 a P 1c-01 se na jejich základě vygeneruje škole
souhrnný přehled parametrů vstupujících do nového způsobu financování pro následující kalendářní
rok. Je k dispozici pod tlačítkem „PHškoly“ vedle tiskového výstupu výkazu P1c-01. Jsou to např.
PHškoly/družiny a PHasistenta, počet úvazků pedagogických pracovníků a počet hodin PPČ z dohod
mimo pracovní poměr za vykázané druhy škol a školní družinu,

Další metodické podklady
Metodický
výklad
k odměňování
https://www.msmt.cz/file/51119/

pracovníků

ve

školství

platný

od

1.9.2019

Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah PPČ

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/metodiky-k-reforme-financovaniregionalniho-skolstvi
Metodický pokyn k zajišťování pedagogické intervence, financování a vykazování
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/01/Metodicky_pokyn_Pedagogicka_intervence.pdf
Národní plán doučování

MSMT 04-2021.pdf, MŠMT ČR
https://doucovani.edu.cz
Bezplatná jazyková příprava v předškolním a základním vzdělávání

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicky-material-msmt-k-poskytovanibezplatne-jazykove
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