DODATKY k metodickému pokynu k výkazu P 1d-01
Výkaz P 1d-01 vyplňují jen právnické osoby, které vyplácejí plat podle § 109 odst. 3 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a které vykonávají činnost mateřské
školy, základní školy, střední školy, konzervatoře nebo školní družiny zřizované pouze krajem, obcí
nebo svazkem obcí a zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.
Sběr dat probíhá každý rok v termínech od 31. 5. do 10. 6. Připadne-li poslední den pro odeslání
výkazu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro odeslání výkazu nejbližší příští pracovní
den.
Důležité poznámky k vyplňování:







PPČ se vykazuje v počtu hodin týdně s přesností na 2 desetinná místa (žádné úvazky se
nevyplňují!),
PPČ se vykazuje pouze za přesně specifikované skupiny profesí pedagogických pracovníků
na konkrétních druzích činnosti (viz tabulka v metodickém pokynu k P1c-01),
PPČ pouze se zdrojem financování státní rozpočet, kromě podpůrných opatření a ESF, ve
stavu pracujících, v práci – odpovídá kódu zdroje financování 11,
PPČ za pracovní smlouvy a dohody mimo pracovní poměr dohromady,
PPČ z dohod konaných mimo pracovní poměr se nevyplňuje za plavecké a lyžařské kurzy,
školy v přírodě a pedagogické pracovníky, kteří suplují nebo budou suplovat za nepřítomného
pedagoga,
při zadávání nového druhu činnosti, který není uveden ve školském rejstříku, zažádejte o jeho
zapsání na mailové adrese: rejstrik@msmt.cz.

Poznámka pro správní úřady: v náhledu správního úřadu na odeslaný výkaz školy je pro kontrolní
účely výchozí stav PPČ k 30. 9. 2019 uveden ve 2 sloupcích. V jednom sloupci („P1c“) jsou uvedeny
počty hodin PPČ předvyplněné z výkazu P1c-01 a ve druhém sloupci („vč. korekce“) jsou uvedeny
hodnoty PPČ změněné pouze v souvislosti s organizační změnou sloučení, splynutí nebo rozdělení.
Ve většině případů budou hodnoty obou sloupců shodné, což znamená, že k žádné takové
organizační změně mezi 30. 9. 2019 a 30. 9. 2020 nedošlo, resp. nedojde.

Typové příklady vyplňování výkazu P 1d-01
Dále jsou popsány způsoby vykazování některých vybraných změn v organizačním uspořádání
právnických subjektů, ke kterým došlo, resp. dojde, v mezidobí mezi 30. 9. předchozího kalendářního
roku a 30. 9. aktuálního kalendářního roku.
K editaci výchozích hodnot PPČ předvyplněných ve sloupci 1 může dojít pouze v případech sloučení,
splynutí, nebo rozdělení právních subjektů. Dále také v případech, kdy v uvedeném mezidobí došlo,
resp. dojde, k přesunu součásti (druhu činnosti) nebo její části (pracoviště) mezi právními subjekty.
Výjimkou z tohoto pravidla jsou případy zřízení zcela nového subjektu/druhu činnosti/pracoviště nebo
jejich zánik bez jakéhokoli následnictví/přesunu mezi právními subjekty, které se však vykazují jako
změna zaznamenaná ve sloupci 2.
Zásadním předpokladem pro vyplnění výkazu P 1d-01 je, že všechny dotčené subjekty, kterých se
změna týká, jsou v okamžiku sběru výkazu zapsány v rejstříku škol a školských zařízení.
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Sloučení právních subjektů
Při sloučení dvou právních subjektů se jeden z nich stává nástupnickým subjektem a druhý zaniká.
Vykazování subjektů A a B, když ke sloučení nedochází
Subjekt A – MŠ se 2 třídami, ZŠ malotřídní
se 2 třídami pro 1. až 5. ročník (výjimková
škola), ŠD s 1 oddělením:

Subjekt B – MŠ se 2 třídami, ZŠ pouze
s 1. stupněm s jednou třídou v každém ročníku
(výjimková škola), ŠD se 2 odděleními:

Vykazování sloučení subjektů A a B. Subjekt A zaniká, subjekt B je nástupníkem zaniklého A
Důvod sloučení subjektů – vytvoření jedné ZŠ, která nebude výjimková. Po sloučení zůstanou
zachována dvě pracoviště MŠ, ZŠ bude mít jedno pracoviště se ŠD. Na ZŠ sloučení škol umožní další
dělení hodin výuky, část úvazku vychovatelky se přesune na MŠ, kde bude prodloužen provoz.
Zanikající subjekt A:
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Sloučený subjekt B (nástupník) – MŠ
se 4 třídami, ZŠ pouze s 1. stupněm, s jednou
třídou v každém ročníku, ŠD se 3 odděleními:
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Splynutí subjektů
Při splynutí dvou právních subjektů se nástupnickým subjektem stává nově vzniklý právní subjekt
a oba původní subjekty zanikají.
Vykazování subjektů A a B, když ke splynutí nedochází
Subjekt A – MŠ s 1 třídou, ZŠ malotřídní
s 1 třídou pro 1. až 5. ročník, ŠD
s 1 oddělením:

Subjekt B – MŠ se 3 třídami, ZŠ úplná se
dvěma třídami v každém ročníku, ŠD se
3 odděleními:

Vykazování splynutí subjektů A a B. Subjekt A i B zanikají, Jejich splynutím vzniká nový
subjekt C jako jejich nástupník
Důvod splynutí subjektů – vytvoření jedné ZŠ. Po splynutí zůstanou zachována dvě pracoviště MŠ, ZŠ
bude mít jedno pracoviště se ŠD. Ve ŠD bude snížen úvazek vychovatelky.
Zanikající subjekt A:

Zanikající subjekt B:

Nový subjekt C vzniklý splynutím A a B – MŠ se 4 třídami, ZŠ úplná se 2 třídami v každém ročníku,
ŠD se 4 odděleními:
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Rozdělení subjektů
Vykazování subjektu A, když k rozdělení nedochází
Subjekt A – MŠ s 8 třídami, ZŠ úplná se 3 třídami v každém ročníku, ŠD s 10 odděleními:

Vykazování rozdělení subjektu A, kdy z oddělené části vzniká zcela nový právní subjekt B
Důvod rozdělení subjektů – oddělení MŠ a vznik nového samostatného právního subjectu.
Subjekt A, který se rozděluje. Zůstává ZŠ se
ŠD jako nový právní subjekt:
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Subjekt B nově vzniklý – MŠ vzniká oddělením
ze subjektu A:
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Nově zřízený subjekt (bez nástupnictví, bez přesunu mezi subjekty) – mateřská škola zřízená
podle § 16 odst. 9 ŠZ se 2 třídami
Vykáže se jako změna ve sloupci 2 oproti stavu předchozího roku ve sloupci 1 (nulový stav):

Podobně se vykazuje nově vykazovaná profese pedagogické pracovníka, nově vykazovaný druh
činnosti, nově otevřené pracoviště v rámci daného subjektu, pokud NEvznikly přesunem z jiného
právního subjektu.

Zánik subjektu (bez nástupnictví, bez přesunu mezi subjekty) – základní škola pouze
s 1. stupněm s jednou třídou a žáky 1. a 2. ročníku
Vykáže se jako změna ve sloupci 2 oproti stavu předchozího roku ve sloupci 1:
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