
P 1d-01 

Výkaz 

o změnách v počtu hodin přímé pedagogické činnosti  

pedagogických pracovníků ve škole a školní družině 

podle předpokládaného stavu k 30. 9. 2022 
 

METODICKÝ POKYN 

 

Kdo výkaz sestavuje 

Výkaz 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 (dále jen „organizace“). 

Organizace odesílá výkaz P 1d-01 v období od 31. května 

nejpozději do 10. června aktuálního kalendářního roku s údaji 

o předpokládaném stavu ke dni 30. září aktuálního kalendářního 

roku v elektronické podobě po síti Internet na server určený pokyny 

MŠMT. Připadne-li poslední den pro odeslání výkazu na sobotu, 

neděli nebo svátek, je posledním dnem pro odeslání výkazu 

nejbližší příští pracovní den. Zároveň zpracovatelskému místu 

pošle výpis dat opatřený razítkem organizace a podpisem 

ředitele/ky organizace. Zpracovatelským místem je pro krajské 

organizace odbor školství krajského úřadu, v Praze odbor školství, 

mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy, pro organizace zřizované 

obcí nebo svazkem obcí odbor školství úřadu obce s rozšířenou 

působností. 

Tato zpracovatelská místa poskytnou příslušným 

organizacím v případě potřeby metodickou a technickou pomoc. 

Bližší informace jsou k dispozici na internetové stránce MŠMT 

(www.msmt.cz) → Sběry statistických dat → Regionální školství 

→ Výkazy PAM.  

Společné instrukce k vyplňování výkazu 

a) Do týdenního počtu hodin přímé pedagogické činnosti nelze 

v celém výkazu P 1d-01 (sl. 1, sl. 2 a sl. e) započítávat hodiny 

PPČ k zajištění pedagogické intervence (dále jen PPČ 

k zajištění PI). Počet hodin se uvádí s přesností na 2 desetinná 

místa. 

b) Opravy výkazu po odeslání je nutné předem oznámit 

zpracovatelskému místu a po opravě celý výkaz znovu po 

provedení kontrol odeslat. 

c) Chyby zjištěné při zpracování výkazu na dalších 

zpracovatelských místech a MŠMT lze opravit pouze zasláním 

nových dat po síti. 

d) V případě změny předvyplněného údaje ve sloupci 1 vyžaduje 

pořizovací program komentář, ve kterém musí organizace blíže 

vysvětlit důvody takové úpravy. Vyšší zpracovatelská 

jednotka, popř. MŠMT, si může od organizace vyžádat 

podrobnější zdůvodnění i dodatečně. 

e) Údaje se vyplňují ručně přímo v pořizovacím programu výkazu 

P 1d-01 v Informačním systému školské statistiky 

(https://sberdat.uiv.cz/login).  
Každá organizace vyplňuje jeden formulář P 1d-01. 

Údaje ve sloupcích a, b, c a sloupci 1 internetového výkazu 

jsou pro každou organizaci automaticky předvyplněny z dat výkazu 

P 1c-01 odevzdaného touto organizací k datu 30. 9. minulého 

kalendářního roku, konkrétně ve sloupci 1 je uveden součet 

odpovídajících hodnot z oddílů IVb., IVc. a VIII.  

Kódy skupin profesí pedagogických pracovníků použité ve výkaze 

P 1d-01: 

1 Učitelé – kromě učitelů pod kódem 97) 

2 Vychovatelé 

 

3 Učitelé odborného výcviku – kromě učitelů s kódem 97) 

5 Speciální pedagogové – nezapočítávají se učitelé 

se speciálně pedagogickou kvalifikací! 

7 Ostatní pedagogičtí pracovníci 

8 Trenéři 

0 Asistenti pedagoga podle § 16 odst. 9 ŠZ 

Oddíl I. 

Změny v průměrném týdenním počtu hodin přímé pedagogické 

činnosti (PHškoly, PHdružiny, PHasistent) ve vybraných 

druzích škol a školní družině (ze státního rozpočtu, kromě 

podpůrných opatření a ESF)  

Ve sloupcích 1, 2 a sloupci e se uvádí průměrný týdenní počet 

hodin přímé pedagogické činnosti (u základních škol, středních 

škol a konzervatoří pouze povinných a povinně volitelných 

předmětů) (s výjimkou hodin PPČ k zajištění PI) realizovaných na 

základě jak pracovních smluv, tak dohod konaných mimo pracovní 

poměr, a to za vybrané kombinace druhů činnosti a skupin profesí 

pedagogických pracovníků, kteří jsou financováni ze státního 

rozpočtu, kromě podpůrných opatření a ESF (kód zdroje 

financování 11): 
 

Druh činnosti 

Skupiny profesí 

pedagogických 

pracovníků 

11 mateřská škola (MŠ) 1, 52), 21), 0 

21 základní škola (ZŠ) 1, 52), 0 

34 střední škola (SŠ) 1, 3, 52), 83), 06) 

42 konzervatoř 1, 52) 

51 MŠ dle §16 odst. 9 ŠZ 1, 54), 0 

52 ZŠ dle §16 odst. 9 ŠZ 1, 54), 0 

53 Konzervatoř dle § 16 odst. 9 ŠZ 1, 54) 

56 SŠ dle § 16 odst. 9 ŠZ 1, 3, 54), 06) 

61 MŠ při zařízení pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy 

1, 52), 0 

62 MŠ při zdravotnickém zařízení 1 

63 Lesní MŠ 1, 52), 0 

64 ZŠ při zařízení pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy 

1, 52), 0 

65 ZŠ při zdravotnickém zařízení 1 

66 SŠ při zařízení pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy 

1, 3, 52), 06) 

81 školní družina 2, 75), 0 

 

1) Pouze u MŠ s internátním provozem. 
2) 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 – nikoliv jako podpůrné opatření s normovanou finanční 

náročností. 
3)  Pouze v oborech vzdělání gymnázium se sportovní přípravou. 

4) Pouze výuka předmětů speciálně pedagogické péče zabezpečené standardně 

v běžném rozvrhu – nikoliv jako podpůrné opatření s normovanou finanční náročností. 
5)  Pouze pedagog volného času (150). 
6) Pouze pro obor vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá a 78-62-C/02 

Praktická škola dvouletá. 
7) tj. kromě učitelů předmětu řízení motorových vozidel v praktickém vyučování 

a učitelů praktického vyučování pro získání svářečského oprávnění 



- sl. a – jsou uvedeny kódy druhů činnosti škol a školských 

zařízení podle číselníku v příloze Metodického pokynu 

k výkazu P 1-04, 

-     sl. b – viz kódy skupin profesí pedagogických pracovníků, 

- sl. c – kód zdroje financování, 

- sl. 1 – týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti 

(s výjimkou hodin PPČ k zajištění PI) pro konkrétní kombinaci 

druhu činnosti a skupiny profesí pedagogických pracovníků, 

který organizace vykázala ve výkaze P 1c-01 ke dni 30. 9. 

předchozího kalendářního roku souhrnně v oddílech IVb., IVc. 

a VIII. 

Tento údaj může organizace změnit pouze v případě, pokud 

v období mezi 30. 9. minulého kalendářního roku a 30. 9. 

aktuálního kalendářního roku došlo, resp. dojde, k takové 

změně organizačního uspořádání právnické osoby, která by 

měla významný vliv na údaje vykázané ve výkaze P 1c-01 k 30. 

9. minulého kalendářního roku. Jedná se především o případy 

sloučení, splynutí nebo rozdělení právních subjektů. Kromě 

těchto případů lze editovat hodnoty ve sloupci 1 i v případech, 

kdy v uvedeném mezidobí došlo, resp. dojde, k přesunu 

součásti (druhu činnosti) nebo její části (pracoviště) mezi 

právními subjekty. Výjimkou jsou případy zřízení nového 

subjektu/druhu činnosti/pracoviště nebo jejich zánik bez 

jakéhokoli následnictví nebo přesunu mezi právními subjekty. 

Zásadním předpokladem je, že všechny dotčené subjekty, 

kterých se změna týká, jsou v okamžiku sběru výkazu P 1d-01 

zapsány v rejstříku škol a školských zařízení a mohou ho 

vyplňovat. Příklady vykazování těchto situací v P 1d-01 jsou 

popsány v dodatcích k tomuto metodickému pokynu. Není 

přípustné měnit údaj ve sl. 1 z jiných než výše uvedených 

důvodů, např. za účelem opravy nebo doplnění chybně 

vykázaných dat z minulého kalendářního roku. 

- sl. 2 – vyplní se předpokládaná změna v průměrném 

týdenním počtu hodin přímé pedagogické činnosti (s výjimkou 

hodin PPČ k zajištění PI) pro konkrétní kombinaci druhu 

činnosti a skupiny profesí pedagogických pracovníků (u 

základních škol, středních škol a konzervatoří pouze povinných 

a povinně volitelných předmětů) k  30. 9. aktuálního 

kalendářního roku, zajišťované jak v rámci pracovních smluv 

tak dohod konaných mimo pracovní poměr dohromady, které 

jsou financovány pouze ze státního rozpočtu s kódem zdroje 

financování 11 (kromě podpůrných opatření a ESF). Uvedený 

údaj odráží očekávané změny v organizaci vzdělávání 

a poskytování školských služeb v následujícím školním roce na 

základě výsledků zápisů a přijímacího řízení či změn ve 

školském rejstříku. Změna předpokládaného stavu k 30. 9. 

aktuálního kalendářního roku se určuje vzhledem k počtu hodin 

přímé pedagogické činnosti, který byl vykázán souhrnně 

v oddílech IVb., IVc. a VIII. výkazu P 1c-01 ke dni 30. 9. 

minulého kalendářního roku a nyní je uveden, příp. upraven, ve 

sloupci 1 výkazu P 1d-01. V případě zvýšení se uvádí ve 

sloupci 2 změna s plusovým znaménkem, v případě snížení 

s mínusovým znaménkem, stav beze změny – uvádí se „0“. 

- sl. e – jedná se o předpokládaný stav v počtu hodin přímé 

pedagogické činnosti (s výjimkou hodin PPČ k zajištění PI) 

k 30. 9. aktuálního kalendářního roku, který se automaticky 

dopočítá z výchozího stavu (sl. 1) a vykázané předpokládané 

změny (sl. 2) a který slouží pouze pro kontrolu 

předpokládaného rozsahu vzdělávání v následujícím školním 

roce. 

Předpokládá-li se k 30. 9. aktuálního kalendářního roku vznik 

nového druhu činnosti anebo nové profese pedagogického 

pracovníka, které nebyly ve výkazu P 1c-01 k 30. 9. minulého 

kalendářního roku, bude v internetovém výkazu P 1d-01 umožněno 

zadat zcela novou kombinaci druhu činnosti a skupiny profesí 

pedagogických pracovníků. 

Kontrolní vazby 

Oddílové vazby k oddílu I: 

- činí-li předpokládaná absolutní změna týdenního počtu hodin 

přímé pedagogické činnosti (pracovní smlouvy a dohody mimo 

pracovní poměr) ve sloupci 2 ve vztahu k výchozímu počtu 

hodin ve sloupci 1 více než 20 %, bude vyžadováno 

zdůvodnění, 

- je-li předpokládaný stav v týdenním počtu hodin přímé 

pedagogické činnosti k datu 30. 9. aktuálního kalendářního 

roku v kontrolním sloupci e pro konkrétní kombinaci druhu 

činnosti a skupiny profesí pedagogických pracovníků nulový, 

bude vyžadováno zdůvodnění, 

- předpokládaný týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti 

k 30. 9. aktuálního kalendářního roku (sloupec e) nesmí 

nabývat záporných hodnot. 

Mezivýkazové vazby mezi výkazy P 1c-01 minulého kalendářního 

roku a P 1d-01 aktuálního kalendářního roku: 

-  je-li editován týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti 

ve sloupci 1 vypočtený z odd. IVb., IVc. a VIII. výkazu   P 1c-

01 z minulého kalendářního roku, bude vyžadováno 

zdůvodnění. 

PŘÍKLAD „Mateřská škola se 2 třídami“ - navýšení přímé 

pedagogické činnosti učitelů v mateřské škole od nového 

školního roku v důsledku prodloužení provozu o 1 hodinu 

denně a způsob vyplnění výkazu P 1d-01: 
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Číslo 

řádku 

 

Výchozí stav 

PPČ 

k 30. 9. 2021 

 

Změna  

PPČ  
k 30. 9. 2022 

(+/-/0) 

Předpoklad  

PPČ 
k 30. 9. 2022 

a b c d 1 2 

3 

e 

5 11 1 11 0101 95,5 10 105,5 

Celkem 0110 95,5 10 105,5 

PŘÍKLAD „Základní škola s 18 třídami“ - navýšení přímé 

pedagogické činnosti učitelů na základní škole od nového 

školního roku v důsledku větší míry dělení hodin výuky, a to 

rozdělení jedné hodiny českého jazyka v každé třídě a způsob 

vyplnění výkazu P 1d-01: 
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Výchozí stav 

PPČ 
k 30. 9. 2021 

 

Změna  
PPČ  

k 30. 9. 2022 

(+/-/0) 

Předpoklad  
PPČ 

k 30. 9. 2022 

a b c d 1 2 

3 

e 

5 21 1 11 0101 562 18 580 

Celkem 0110 562 18 580 

PŘÍKLAD „Mateřská a základní škola se školní družinou“ -

od nového školního roku navýšení přímé pedagogické činnosti 

učitelů v mateřské škole, kde vznikne jedna nová třída (7,5 

hodiny denně + 2,5 hodiny překryvu), a učitelů na základní 

škole, kde vznikne nová 1. třída, a způsob vyplnění výkazu 

P 1d-01: 

D
ru

h
 č

in
n

o
st

i 

S
k

u
p

in
a 

p
ro

fe
sí

 p
ed

ag
o
g

. 

p
ra

co
v

n
ík

ů
 

Z
d

ro
j 

fi
n
an

co
v

án
í 

Číslo 
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Výchozí stav 

PPČ 

k 30. 9. 2021 

 

Změna  

PPČ  
k 30. 9. 2022 

(+/-/0) 

Předpoklad  

PPČ 
k 30. 9. 2022 

a b c d 1 2 

3 

e 

5 11 1 11 0101 114 50 164 

21 1 11 0101 527 23 550 

81 2 11 0101     95,5 0      95,5 

Celkem 0110   736,5 73    809,5 



 


