
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů. 

Organizace odešle výkaz elektronicky do 15. kalendářního dne po skončení 

sledovaného období správnímu úřadu podle pokynů MŠMT. 
 

 
 
 
 

 

Kód druhu činnosti     

 

P 1-04 

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ 

o zaměstnancích a mzdových prostředcích 

v regionálním školství 
za  1.-   . čtvrtletí 2019 

Rok Měsíc 
Identifikační číslo 

organizace (IČO) 

2 0 1 9            
          

Druh hospodaření 1) Platový řád 1) 

  
1) Číselníky jsou uvedeny v metodických pokynech 

Vykazující organizace: 
 

Název 

 

Místo PSČ 

 

Ulice Čp. 

V. Přehled počtu pracovníků a mzdových prostředků 

 Číslo 

řádku 
D r u h  č i n n o s t i  

a b 2 3 4 5 

Počet 

zaměstnanců 

průměrný přepočtený počet  0501     

fyzické osoby - průměrný stav 0502     

Celkové mzdy a platy zaměstnanců v tis. Kč 0503     

z ř. 0501 a 0503 

pedagogičtí pracovníci 

průměrný přepočtený počet 0504     

přepočtený počet k 30. 9.  0518     

mzdy a platy v tis. Kč 0505     

z 
ř.

 0
5
0

4
 a

 ř
. 
0

5
0

5
 

učitelé 
průměrný přepočtený počet 0506     

mzdy a platy v tis. Kč 0507     

vychovatelé 
průměrný přepočtený počet 0508     

mzdy a platy v tis. Kč 0509     

učitelé odbor. výcviku 
průměrný přepočtený počet 0510     

mzdy a platy v tis. Kč 0511     

asistenti pedagoga 
průměrný přepočtený počet 0522     

mzdy a platy v tis. Kč 0523     

speciální pedagogové 
průměrný přepočtený počet 0524     

mzdy a platy v tis. Kč 0525     

psychologové 
průměrný přepočtený počet 0526     

mzdy a platy v tis. Kč 0527     

trenéři 
průměrný přepočtený počet 0528     

mzdy a platy v tis. Kč 0529     

ostatní pedagogové 
průměrný přepočtený počet 0520     

mzdy a platy v tis. Kč 0521     

z ř. 0501 a 0503 

nepedagogičtí zaměstnanci 

průměrný přepočtený počet 0512     

přepočtený počet k 30. 9. 0519     

mzdy a platy v tis. Kč 0513     

Vyplacené ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč 0514     

z řádku 

0514 

pro pedagogické pracovníky 0515     

pro nepedagogické zaměstnance 0516     

Mzdy, platy a ost. platby za provedenou práci v tis. Kč 0517     

Oddíl V. vyplňují všechny organizace! 

V ř. 0506 jsou uvedeni učitelé s výjimkou učitelů odborného výcviku uvedených v ř. 0510. 

V ř. 0520 jsou uvedeni pedagogové volného času, pedagogové v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a metodici prevence v pedagogicko-

psychologické poradně.  
V ř. 0524 jsou uvedeni speciální pedagogové – nezapočítávají se učitelé se speciálně pedagogickou kvalifikací. 

V ř. 0526 jsou uvedeni pouze psychologové podle § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.  

V ř. 0528 jsou uvedeni pouze trenéři podle § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 



Oddíl I. vyplňují pouze organizace, které vyplácejí svým zaměstnancům plat (§ 109 odst. 3 ZP)! 

Oddíl II. vyplňují všechny organizace! 
 

  

I. Zaměstnanci a mzdové prostředky podle druhu činnosti 

 Číslo 

řádku 
D r u h  č i n n o s t i  

a b 2 3 4 5 

Průměrný 

evidenční 

počet 

zaměstnanců 

přepočtené počty celkem 0102     

v tom 

ze státního rozpočtu vč. ESF 0103     

z doplňkové činnosti 0104     

z ostatních zdrojů 0105     

z ř. 0103 na ESF 0130     

fyzické osoby celkem 0106     

Platy 

zaměstnanců 

a ostatní platby 

za provedenou 

práci v tis. Kč 

platy zaměstnanců celkem 0107     

z ř. 

0107 

ze státního rozpočtu vč. ESF 0108     

v tom 

platové tarify 0109     

náhrady platu 0110     

osobní příplatky 0111     

odměny 0112     

příplatky za vedení 0113     

zvláštní příplatky 0114     

specializační příplatky 0135     

přespočetné hodiny. 0131     

platy za přesčasy  0116     

ostatní příplatky 0117     

z doplňkové činnosti 0118     

z fondu odměn 0119     

z ostatních zdrojů 0120     

z ř. 0108 platy SR na kofinanc. ESF 0132     

ostatní platby za provedenou práci 0121     

 ze státního rozpočtu vč. ESF 0122     

z ř. 

0121 

 ostatní osobní náklady 0123     

v tom odstupné 0124     

 ostatní platby 0126     

z doplňkové činnosti 0127     

z ostatních zdrojů  0128     

 z ř. 0122 OPPP na kofinanc. ESF 0133     

II. Doplňující ukazatele k 31. 12. 2019 

 Číslo 

řádku D r u h  č i n n o s t i  

a b 2 3 4 5 

Evidenční 

počet 

zaměstnanců 

fyzické osoby celkem 0201     

z ř. 

0201 

ženy 0202     

se zdravotním postižením 0203     

Počet žen na mateřské dovolené 0204     

Počet zaměstnanců na rodičovské dovolené 0205     

Čerpání rezervního fondu v tis. Kč - mzdy a platy 0206     

Čerpání rezervního fondu v tis. Kč - OON 0207     

Odesláno dne: Razítko Podpis ředitele/ky organizace: Výkaz vyplnil (jméno): 

   Telefon (vč. linky): 

 

e-mail: 



 
 
  

III. Zaměstnanci a mzdové prostředky (jen ze státního rozpočtu) v tis. Kč podle profesí a druhu činnosti  

 Číslo 
řádku 

D r u h  č i n n o s t i  

a b 2 3 4 5 

Pedagogičtí 

pracovníci 

celkem 

prům.evid. počet zaměst.přepoč.vč.ESF 0302     

z ř. 0302 prům.ev.poč.zaměst. na ESF 0350     

přepočtený počet k 30. 9.  0372     

v tom 

ze SR k 30. 9. (normativ) 0373     

z podpůrných opatření k 30. 9. 0374     

z ESF k 30. 9. 0375     

platy zaměstnanců celkem vč. ESF 0303     

v tom 

platové tarify 0304     

náhrady platu 0305     

osobní příplatky 0306     

odměny 0307     

příplatky za vedení 0308     

zvláštní příplatky 0309     

specializační příplatky 0362     

odměny za přespočetné hodiny 0351     

platy za přesčasy 0311     

ostatní příplatky 0312     

z ř. 0303 platy SR na kofinanc. ESF 0352     

prům. evid. poč. zaměst. přep. bez ved. 

zam. 
0340     

platy zaměst. celkem bez ved. zaměst. 0341     

ostatní platby za provedenou práci 0360     

z 
ř.

 0
3
0

2
 a

 0
3

0
3

 

učitelé 
prům. evid. počet zaměst. přepočtený 0313     

platy zaměstnanců celkem 0314     

vychovatelé 
prům. evid. počet zaměst. přepočtený 0315     

platy zaměstnanců celkem 0316     

učitelé OV 
prům. evid. počet zaměst. přepočtený 0317     

platy zaměstnanců celkem 0318     

asistenti 

pedagogů 

prům. evid. počet zaměst. přepočtený 0363     

platy zaměstnanců celkem 0364     

speciální 

pedagogové 

prům. evid. počet zaměst. přepočtený 0365     

platy zaměstnanců celkem 0366     

psycho-

logové 

prům. evid. počet zaměst. přepočtený 0367     

platy zaměstnanců celkem 0368     

trenéři 
prům. evid. počet zaměst. přepočtený 0369     

platy zaměstnanců celkem 0370     

ostatní 

pedagogové 

prům. evid. počet zaměst. přepočtený 0353     

platy zaměstnanců celkem 0354     

Oddíl III. vyplňují pouze organizace, které vyplácejí svým zaměstnancům plat (§ 109 odst. 3 ZP)! 

Ř. 0340 - průměrný evidenční počet pedagogických pracovníků přepočtený bez těch, kteří pobírají příplatky za vedení (§ 124 ZP). 

Ř. 0341 - platy pedagogických pracovníků celkem s vyloučením těch, kteří pobírají příplatky za vedení (§ 124 ZP). 

V ř. 0313 jsou uvedeni učitelé s výjimkou učitelů odborného výcviku uvedených samostatně v ř. 0317. 
V ř. 0353 jsou uvedeni pedagogové volného času, pedagogové v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a metodici prevence v pedagogicko-

psychologické poradně. 

V ř. 0365 jsou uvedeni speciální pedagogové – nezapočítávají se učitelé se speciálně pedagogickou kvalifikací. 
V ř. 0367 jsou uvedeni pouze psychologové podle § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 

V ř. 0369 jsou uvedeni pouze trenéři podle § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 

Ř. 0373 - do evidenčního počtu se zahrnují pedag. pracovníci, jejichž platy jsou hrazeny výhradně z prostředků kapitoly 333 (MŠMT) státního rozpočtu, vč. 
prostředků SR účelově vázaných, tj. prostředků přidělených z kapitoly 333 na konkrétní projekty a vyhlášené rozvojové a dotační programy MŠMT. Samostatně 

se pak vykazují pedag. pracovníci, jejichž platy jsou hrazeny z prostředků SR určených na poskytování podpůrných opatření (ř. 0374) a z prostředků SR 

přidělených z kapitoly 333 na spolufinancování (kofinancování) projektů ESF (ř. 0375). 

 



 

VII. Zaměstnanci a mzdové prostředky v tis. Kč podle profesí a druhu činnosti - vyjmuto ze mzdové regulace  

 Číslo 
řádku 

D r u h  č i n n o s t i  

a b 2 3 4 5 

Průměrný evid. počet zaměstnanců přepočtený celkem 0701     

Celkové platy zaměstnanců v tis. Kč 0702     

z ř. 0701 a 0702 

pedagogičtí pracovníci 

prům. přepočtený počet 0703     

platy v tis. Kč 0704     

z ř. 0701 a 0702 

nepedagogičtí zaměstnanci 

prům. přepočtený počet 0705     

platy v tis. Kč 0706     

Vyplacené ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč 0707     

z řádku 

0707 

pro pedagogické pracovníky 0708     

pro nepedagogické zaměstnance 0709     

Platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč 0710     

Oddíl VII. vyplňují pouze organizace, které vyplácejí svým zaměstnancům platy nebo OPPP z projektů ESF, které jsou vyjmuté z limitu mzdové regulace! 

 

III. Zaměstnanci a mzdové prostředky (jen ze státního rozpočtu) v tis. Kč podle profesí a druhu činnosti - pokračování 

 Číslo 
řádku 

D r u h  č i n n o s t i  

a b 2 3 4 5 

Nepedagog. 

zaměstnanci 

celkem 

prům. evid. počet zaměst. přepoč.vč.ESF 0319     

z ř. 0319 prům. ev. poč. zaměst. na ESF 0355     

přepočtený počet k 30. 9. 0376     

v tom 

ze SR k 30. 9. (normativ) 0377     

z podpůrných opatření k 30. 9. 0378     

z ESF k 30. 9. 0379     

platy zaměstnanců celkem vč. ESF 0320     

v tom 

platové tarify 0321     

náhrady platu 0322     

osobní příplatky 0323     

odměny 0324     

příplatky za vedení  0325     

zvláštní příplatky 0326     

platy za přesčasy 0328     

ostatní příplatky 0329     

z ř. 0320 platy SR na kofinanc. ESF 0356     

prům.evid. poč. zam. přep. bez ved. zam. 0342     

platy zaměst. celkem bez ved. zaměst. 0343     

ostatní platby za provedenou práci 0361     

z 
ř.

 0
3
1

9
 a

 0
3

2
0

 

THP 
prům. evid. počet zaměst. přepočtený 0330     

platy zaměstnanců celkem 0331     

provozní 

zaměst. 

prům. evid. počet zaměst. přepočtený 0332     

platy zaměstnanců celkem 0333     

obchodně 

prov. zam. 

prům. evid. počet zaměst. přepočtený 0334     

platy zaměstnanců celkem 0335     

ostatní 

zaměst. 

prům. evid. počet zaměst. přepočtený 0338     

platy zaměstnanců celkem 0339     

Oddíl III. vyplňují pouze organizace, které vyplácejí svým zaměstnancům plat (§ 109 odst. 3 ZP)! 

Ř. 0342 - průměrný evidenční počet nepedagogických zaměstnanců přepočtený bez těch, kteří pobírají příplatky za vedení (§ 124 ZP). 
Ř. 0343 - platy nepedagogických zaměstnanců celkem s vyloučením těch, kteří pobírají příplatky za vedení (§ 124 ZP). 

Ř. 0377 - do evidenčního počtu se zahrnují nepedag. zaměstnanci, jejichž platy jsou hrazeny výhradně z prostředků kapitoly 333 (MŠMT) státního rozpočtu, vč. 

prostředků SR účelově vázaných, tj. prostředků přidělených z kapitoly 333 na konkrétní projekty a vyhlášené rozvojové a dotační programy MŠMT. 
Samostatně se pak vykazují nepedag. zaměstnanci, jejichž platy jsou hrazeny z prostředků SR určených na poskytování podpůrných opatření (ř. 0378) 

a z prostředků SR přidělených z kapitoly 333 na spolufinancování (kofinancování) projektů ESF (ř. 0379). 

 


