
Účinnost 31.5. 2023 

DODATKY k metodickému pokynu k výkazu P 1d-01 – rok 2023 

Výkaz P 1d-01 vyplňují v souladu s vyhláškou č. 161/2018 Sb. 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 krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí a zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. 
Sběr dat probíhá každý rok v termínech od 31. 5. do 10. 6. Pro správní úřady je nejpozdějším termínem 
odeslání výkazů na MŠMT 14. 6. aktuálního kalendářního roku. 

Ve výkazu P 1d-01 se uvádí změna v průměrném týdenním počtu hodin přímé pedagogické 
činnosti (dále jen PPČ) realizované v rámci odpovídajícího RVP (u základních škol, středních 
škol a konzervatoří pouze povinných a povinně volitelných předmětů), které se budou realizovat 
podle předpokladu ke dni 30. 9. aktuálního kalendářního roku v porovnání s počtem vykázaným 
k 30. 9. předchozího kalendářního roku. Vykazuje se PPČ pedagogických pracovníků 
zaměstnaných jak na základě pracovních smluv, tak dohod konaných mimo pracovní poměr, a to 
za vybrané kombinace druhů činnosti a skupin profesí pedagogických pracovníků, kteří budou 
financováni ze státního rozpočtu kromě podpůrných opatření, ESF a Národního plánu obnovy 
(kód zdroje financování - 11). 

Důležité poznámky k vyplňování výkazu: 

• PPČ se vykazuje v počtu hodin týdně s přesností na 2 desetinná místa (nevyplňují se 

úvazky!). 

• Všechny vykazující subjekty musí být v době sběru dat zapsány v rejstříku škol a školských 
zařízení. 

• K editaci hodin PPČ předvyplněných ve sloupci 1 může dojít pouze v případech 
organizačních změn – sloučení, splynutí, nebo rozdělení právních subjektů, které nastaly, 
resp. nastanou, v období mezi 30. 9. předchozího kalendářního roku a 30. 9. aktuálního 
kalendářního roku. Dále také v případech přesunu druhu činnosti nebo jejího pracoviště mezi 
právními subjekty. Nevztahuje se na případy zřízení nového právního subjektu/druhu 
činnosti/pracoviště nebo jejich zániku bez jakéhokoli následnictví/přesunu mezi právními 
subjekty. Ty se vykazují ve sloupci 2. 

• PPČ se vykazuje pouze za přesně specifikované skupiny profesí pedagogických 

pracovníků na konkrétních druzích činnosti (viz tabulka v metodickém pokynu k P1d-01). 

• Do týdenního počtu hodin PPČ se nezahrnují hodiny PPČ k zajištění pedagogické 
intervence, hodiny PPČ nad rámec RVP, hodiny PPČ nezahrnované do PHškoly/ PHasistenta 
a hodiny s jiným zdrojem financování, než je ZF 11. 

• PPČ z dohod konaných mimo pracovní poměr se nevyplňuje za plavecké a lyžařské kurzy, 
školy v přírodě a pedagogické pracovníky, kteří jsou potenciálně připraveni zastupovat za 
nepřítomného pedagoga v průběhu následujícího školního roku (stejná pravidla jako pro 
vyplnění odd. VIII. výkazu P 1c-01). 

• Hodiny bezplatné jazykové přípravy cizinců se do týdenního počtu hodin PPČ zahrnují 

pouze v případě předškolního vzdělávání (je součástí RVP PV). V případě základního 
vzdělávání a středního vzdělávání se hodiny bezplatné jazykové přípravy cizinců do počtu hodin 
PPČ nezahrnují (není součástí RVP). 

• Hodiny z dohod za doučování v rámci Národního plánu doučování hrazené z Národního 
plánu obnovy se do týdenního počtu hodin PPČ neuvádějí. 

Pro školy: při zadávání nového druhu činnosti, který není uveden ve školském rejstříku, zažádejte 
o jeho zapsání na mailové adrese: rejstrik@msmt.cz. 

Pro správní úřady: v náhledu správního úřadu na odeslaný výkaz P 1d-01 je pro kontrolní účely výchozí 
stav PPČ k 30. 9. předchozího kalendářního roku uveden ve 2 sloupcích. Ve sloupci „P1c-01“ jsou 
předvyplněny počty hodin PPČ (za pracovní smlouvy a dohody dohromady) vykázané v odd. IVb., IVc. 
a VIII. výkazu P 1c-01 z předchozího kalendářního roku a ve sloupci „vč. korekce“ jsou uvedeny hodnoty 
PPČ předchozího roku, které škola mohla upravit v souvislosti s organizační změnou sloučení, splynutí 
nebo rozdělení.  
Ve většině případů budou hodnoty obou sloupců shodné, což znamená, že žádná organizační změna 
za období mezi 30. 9. 2022 a 30. 9. 2023 není vykázána. 

Druh čin. 
Skupina 

profesí PP 
Zdroj financ. Číslo řádku 

Výchozí stav 
PPČ 

Výchozí stav 
PPČ 

Změna  
PPČ 

Předpoklad 
PPČ 

k 30. 9. 2022 k 30. 9. 2022 
k 30. 9. 2023 

(+/-/0) 
k 30. 9. 2023 

(P1c-01) vč. korekce     

a b c d 0 1 2 e 

34 0 11 101 85 85 59 144 
34 1 11 101 187,5 187,5 35 222,5 

34 3 11 101 466,5 466,5 89 555,5 

Celkem 110 739 739 183 922 
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