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DODATKY K METODICKÉMU POKYNU K VÝKAZU P 1C-01 K 30. 9. 2022 

Tento dokument doplňuje a upřesňuje obsah metodického pokynu k výkazu P 1c-01. 
 

OBECNÉ ZÁSADY VYKAZOVÁNÍ  

Nový způsob financování škol a školských zařízení, který vychází z dat výkonových výkazů a výkazů 

PAM (P 1-04, P 1c-01) 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. 

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. 

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 proto třeba věnovat zvýšenou pozornost 

a řádně provést kontrolu na dané škole či školském zařízení, neboť se stává podle aktuálně platné 

legislativy tzv. „poukázkou na peníze“. 

ZÁSADNÍ ZMĚNY VE VÝKAZE P1C-01 V ROCE 2022 

• novela NV č. 75/2005 Sb. účinná od 1. 9. 2022 nově upravuje způsob stanovení tzv. banky 

odpočtů hodin PPČ určené pro snížení PPČ zástupců ředitele a vedoucích učitelů PV pro konkrétní 

právnickou osobu. Ředitel má pravomoc rozhodnout, kolik zástupců ustanoví a jaké odpočty PPČ 

jim určí, max. do výše celkové banky odpočtů (podrobněji viz část Oddíl IVb.). 

• legislativně upravená skupinová jazyková příprava cizinců finančně podpořená ze státního 

rozpočtu se od začátku školního roku 2022/2023 rozšiřuje i na střední vzdělávání a konzervatoř. 

Protože není zahrnuta v RVP SV, budou na ni uplatněna specifická pravidla vykazování PPČ v odd. 

IVb. a IVc., podobná jako v případě základních škol (podrobněji viz část Vykazování PI, jazykové 

přípravy cizinců, aktivit Národního plánu doučování a Národního plánu obnovy a odd. IVc.). 

• Národní plán doučování (v roce 2022 financován v rámci NPO v gesci MŠMT) – v období 1. 9. 

- 31. 12. 2022 pokračuje další etapou finanční podpory doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem se zaměřením na žáky/studenty z Ukrajiny (podrobněji viz část Vykazování PI, 

jazykové přípravy cizinců, aktivit Národního plánu doučování a Národního plánu obnovy a odd. 

IVc.). 

• Národní plán obnovy ČR – v gesci MŠMT. Aktivity financované z NPO jak na pracovní smlouvu 

tak na dohodu mimo pracovní poměr se budou vykazovat se zdrojem financování státního rozpočet 

kromě podpůrných opatření a ESF. Nezahrnují se pod ESF. V případě pedagogických pracovníků 

se bude jednat o zdroj financování ZF 11, 01. Hodiny PPČ úvazků pedagogických pracovníků 

financovaných z NPO nevstupují do výpočtu PHškoly/asistenta, proto se budou vykazovat podobně 

jako nepovinné předměty (podrobněji viz část odd. IVa. Zdroj financování PP a odd. IVc.). 

• nová pozice ukrajinský asistent pedagoga na podporu začlenění dětí, žáků a studentů z Ukrajiny 

do českých škol bude financována v období 1. 9. - 31. 12. 2022 ze SR kromě PO a ESF v souladu 

s § 161 odst. 7 školského zákona. Hodiny PPČ jeho úvazku nevstupují do výpočtu PHasistenta, 

proto se ukrajinský asistent pedagoga bude vykazovat vždy pod kódem profese pedagogického 

pracovníka 4 (podrobněji viz část odd. IVa. Skupina profesí/kategorie pedagogických pracovníků). 

• adaptační koordinátor – zaměstnanec školy, který je žákovi z Ukrajiny k dispozici po dobu 

prvních 4 týdnů k podpoře při orientaci ve škole a adaptaci na nové prostředí.  Jedná se 

o nepedagogického zaměstnance s odpovídajícím zdrojem financování (podrobněji viz část odd. 

IVa. Skupina profesí/kategorie pedagogických pracovníků). 
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VYKAZOVÁNÍ PEDAGOGICKÉ INTERVENCE, JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY CIZINCŮ,  

NÁRODNÍHO PLÁNU DOUČOVÁNÍ A NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 
Hodiny PPČ k zajištění pedagogické intervence, bezplatné jazykové přípravy cizinců v předškolním 

vzdělávání, základním vzdělávání, středním vzdělávání a konzervatoři, aktivit v rámci Národního plánu 

doučování a Národního plánu obnovy (dále jen NPO) jsou financovány ze SR kromě PO a ESF 

a vykazují se s kódem zdroje financování ZF 11, resp. 01. Každá z podpor má svá specifická pravidla 

vykazování ve výkaze P1c-01: 
 

Pedagogická intervence 

Příklady vykazování hodin PPČ k zajištění PI ve výkaze P1c-01 

      SKUTEČNOST                            VYKAZOVÁNÍ 
ÚVAZKY 

FINANCOVANÉ 

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 

23 2 1 22 1 1,0455 

25 0 1 22 3 1,1364 

21 1 1 22  -1 0,9545 

1 22 1 22 -21 0,0455 

11 2 0,5909 13 -2 0,5 

10 2 0,5455 12 -2 0,4545 

0 3 0,1364 3 -3 0 

 

Národní plán doučování v roce 2022 (v rámci NPO v gesci MŠMT)   

Finanční prostředky poskytnuté MŠMT základním školám (s výjimkou ZŠ při zdravotnickém zařízení), 

středním školám a konzervatořím, zřizovaným krajem, obcí nebo svazkem obcí, na poskytování 

doučování pocházejí v období 1. 9. - 31. 12. 2022 z NPO. V roce 2022 je doučování zaměřeno nejen na 

žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem, ale především na pomoc žákům a studentům z Ukrajiny. 

Jednou z podmínek je, že s doučujícím musí škola uzavřít pouze dohodu o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. Doučující je pedagogickým pracovníkem školy a jeho pracovní doba se mu tak člení 

na dobu výkonu PPČ a na dobu s ní související. 

Vzhledem k tomu, že se vždy jedná o dohody mimo pracovní poměr, uvádějí se ve výkaze P 1-04 

mzdové prostředky v ukazateli Ostatní platby za provedenou práci (OON) ze státního rozpočtu 

(nezahrnují se pod ESF), a to bez odvodů zaměstnavatele. Ve výkaze P1c-01 se hodiny přímé 

pedagogické činnosti z dohod v rámci Národního plánu doučování v odd. VIII. neuvádějí! Jedná 

se o financování mimo systém podle PHmax. 

 

Bezplatná jazyková příprava cizinců  

Předškolní vzdělávání 

Legislativně upravená skupinová jazyková příprava v předškolním vzdělávání (§ 1e vyhl. č. 14/2005 

Sb.) je součástí RVP PV, proto se její hodiny PPČ zahrnují do výpočtu PHškoly a vykazují se ve 

výkazu P1c-01, hodiny PPČ v rámci úvazku v odd. IVb., přespočetné hodiny v odd. IVc. a hodiny PPČ 

na dohodu mimo pracovní poměr v odd. VIII. 

Základní vzdělávání, střední vzdělávání a konzervatoře 

Legislativně upravená skupinová jazyková příprava v základním vzdělávání (§ 10 a § 11 vyhl. č. 

48/2005 Sb. účinné do 31.8. 2023), středním vzdělávání a konzervatoři (§ 10 až § 11a vyhl. č. 13/2005 
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Sb. účinné do 31.8.2023) v RVP ZV a SV zahrnuta není, proto se její hodiny PPČ nezahrnují do 

výpočtu PHškoly a vykazují se ve výkazu P1c-01 podobně jako nepovinné předměty:  

- hodiny PPČ v rámci úvazku vykázané v odd. IVb. spolu s ostatními hodinami PPČ v rámci úvazku 

se musí odpočítat v odd. IVc.,  

- jako přespočetné hodiny PPČ se v odd. IVc. nevykazují.  

Hodiny PPČ na dohodu mimo pracovní poměr se v odd. VIII. neuvádějí. 

 

K JEDNOTLIVÝM ODDÍLŮM VÝKAZU 

Oddíl IVa. Pedagogičtí pracovníci (ze SR vč. PO a ESF) 
Údaje o evidenčních počtech pedagogických pracovníků (dále jen PP) v přepočtu na plnou pracovní 

dobu (pracovně úvazky) doporučujeme vykazovat s přesností na 4 desetinná místa.  

Správné stanovení výše úvazku pedagogických pracovníků, jejich zařazení do skupiny profesí 

a správné uvedení kódu zdroje financování jsou zcela nezbytné pro identifikaci úvazků PP 

vstupujících do nového způsobu financování a pro výpočet PHškoly/PHasistenta. 

Stanovení úvazku pedagogického pracovníka 

Výpočet úvazku pedagogického pracovníka vychází z týdenního rozsahu PPČ daného přílohami 

k nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Příklady stanovení úvazku pedagogického pracovníka v různých 

situacích jsou uvedeny v metodickém dokumentu Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah 

přímé pedagogické činnosti a v tabulce níže: 

Druh 

činnosti 

Profese 

PP ZF IVa. IVb. IVc. Poznámka 

11 1 11 1 31 0 učitel MŠ, plný úvazek 

11 1 11 1 24 0 učitel MŠ, plný úvazek, snížená PPČ: ZŘ snížení o 7 h 

21 1  01 1  -  - učitel ZŠ, nemocný, za něho zástup na dohodu 

21 1  01 1  -  - 

učitel ZŠ, nemocný, za něho zástup na pracovní 

smlouvu 

21 1 11 1 22 0 

učitel ZŠ přijatý na pracovní smlouvu jako zástup za 

nemocného 

21 1  01 0,5  -  - 

učitel ZŠ, nemocný, část úvazku, za který zástup na 

prac. smlouvu 

21 1 11 0,5 11 0 

učitel ZŠ, nemocný, část úvazku, za který 

suplování/přespočetné hodiny 

21 1 11 0,5 11 0 

učitel ZŠ přijatý na půl úvazku jako zástup za část 

úvazku nemocného 

21 1 11 0,9545 21 0 učitel ZŠ, plný úvazek, z toho 1 h podpůrné opatření  

21 1 12 0,0455  -  - 1 h podpůrné opatření 

34 1 11 0,2857 6  - učitel SŠ na zkrácený úvazek, 6 h, bez snížení 

34 1 11 1 4 2 

učitel SŠ a zároveň ředitel, plný úvazek, 4 h v úvazku + 

2 h přespočetné 

21 5 11 1 24 -3 

speciální pedagog ZŠ, plný úvazek, 24 h PPČ, z toho 21 

h ve třídě § 16/9 a 3 h v běžné třídě 

 

Skupina profesí/kategorie pedagogických pracovníků (dále jen PP) 

Kódy skupin profesí PP a jim odpovídající kategorie jsou specifikovány v metodickém pokynu k výkazu 

P 1c-01. 

Od začátku školního roku 2022/23 lze na MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatořích (s výjimkou MŠ a ZŠ při 

zdravotnickém zařízení) zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí zřizovat a dočasně financovat 

pozici ukrajinského asistenta pedagoga. Na tuto pozici dostanou vybrané školy finanční prostředky 

v souladu s § 161 odst. 7 školského zákona ze SR kromě PO a ESF na období 1. 9. - 31. 12. 2022. 

Vzhledem k tomu, že hodiny PPČ tohoto pedagoga nelze zahrnovat do výpočtu PHasistenta, 

požadujeme ho vykazovat bez ohledu na to, zda bude v běžné nebo speciální třídě, pod kódem 4 
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profese pedagogického pracovníka. Účel, podmínky a kritéria jsou zveřejněny ve Věstníku MŠMT 

4/2022. 

Úkolem adaptačního koordinátora je být k dispozici žákovi z Ukrajiny po dobu prvních 4 týdnů 

a pomoci mu s orientací ve škole a adaptací na nové prostředí. Bude-li zaměstnancem školy nebo 

školského zařízení, z povahy své činnosti se vykáže jako nepedagogický zaměstnanec s odpovídajícím 

zdrojem financování. 

Zdroj financování PP 

Číselník „zdroj financování“ v odd. IVa: význam jednotlivých kódů zdrojů financování (ZF) je 

podrobně popsán v aktuálním Metodickém pokynu k výkazu P 1c-01. 

Výzvy Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) se stejně jako OP VVV zahrnují pod 

projekty ESF a vykazují se u pedagogických pracovníků s kódem 13, resp. 03. 

Prostředky na realizaci NPO v ČR budou poskytnuty z EU prostřednictvím Nástroje pro oživení 

a odolnost (RRF) v průběhu let 2021 – 2026. Jedná se o financování ze státního rozpočtu. Přestože se 

jedná o prostředky z evropského fondu, nelze je metodicky zahrnovat pod ESF! Aktivity jak na 

pracovní smlouvu, tak na dohodu mimo pracovní poměr financované z NPO se budou vykazovat se 

zdrojem financování státního rozpočet, kromě PO a ESF. V případě pedagogických pracovníků se bude 

jednat o zdroj financování ZF 11, 01. Hodiny PPČ pedagogických pracovníků na pracovní smlouvu 

financované z NPO se nezahrnují do výpočtu PHškoly/PHAsistent, proto se budou vykazovat v odd. 

IVb. a IVc. podobně jako nepovinné předměty, u dohod mimo pracovní poměr se v odd. VIII. 

nevykazují.  

Od kalendářního roku 2022 pokračuje v časových etapách finanční podpora doučování, nově 

financovaná z NPO pod názvem Národní plán doučování (dále jen NPD). Více je uvedeno v části 

Národní plán doučování výše. 

Specifické případy vykazování zdroje financování u pedagogických pracovníků: 

• nemocný pedagog ze SR, za kterého je zajištěn zástup na pracovní smlouvu nebo dohodu 

ze SR. Nemocný se vykazuje se ZF 01 a zástup na pracovní smlouvu se ZF 11. Zástup 

na dohodu vykazuje hodiny PPČ v odd. VIII. 

• nemocný pedagog ze SR, za kterého není zajištěn zástup, ale supluje se. Úhrada suplování je 

řešena v rámci rozpočtu školy. Nemocnému pedagogovi je přiřazen výjimečně kód 11 a je 

vykazován v dalších oddílech IVb., popř. IVc., což zajistí prostředky na financování 

suplovaných hodin v následujícím období. Ve výkaze P 1c-01 se suplované hodiny za 

nemocného pedagoga neuvádějí. 

• nemocný pedagog, za kterého není zajištěn zástup, jeho hodiny výuky se zajistí 

prostřednictvím přespočetných hodin hrazených ze SR. Nemocnému pedagogovi je přiřazen 

výjimečně kód 11 a je vykazován v dalších oddílech IVb., popř. IVc. a přespočetné hodiny na 

zajištění hodin výuky za nemocného pedagoga se v odd. IVc. nevykazují. 

• nemocný pedagog, za kterého je zajištěn zástup jen na část jeho úvazku., U nemocného 

pedagoga ze SR se vykáže ZF 01 u té části úvazku, za kterou je zajištěn zástup na pracovní 

smlouvu nebo dohodu ze SR, a ZF 11 u té části úvazku, která je zajištěna suplováním nebo 

přespočetnými hodinami. 

• pedagog v evidenčním počtu, ale nemá stanoveny hodiny PPČ nebo je tzv. na překážkách 

s náhradou platu nebo čerpá dovolenou po MD, se vykazuje se ZF 01 nebo 02 nebo 03 podle 

zdroje financování.  

• čerpání neplaceného volna bez náhrady mzdy v rozsahu delším než 4 týdny - zaměstnanec 

se nezahrnuje do evidenčního počtu od prvního dne tohoto volna, proto nebude uveden jeho 

úvazek k 30. 9. v odd. IVa. ani v ukazateli počet zaměstnanců přepočtený na plnou pracovní 

dobu 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 hodiny:  
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o Jsou-li zahrnuté v úvazku a je-li jinak úvazek hrazen ze SR (ZF 11, resp. 01), 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. 

o jsou-li pevně stanoveny nad rámec týdenního rozsahu PPČ (přespočetné), neprojeví se 

to v oddíle IVa., IVb. a ani v odd. IVc., neboť v odd. IVc. se vykazují jen přespočetné 

hodiny se ZF 11. 

Oddíl IVb. Rozsah (tj. počet hodin) přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků 

(SR kromě PO a ESF) 

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. 

Týdenní počet hodin PPČ lze uvést s přesností na 2 desetinná místa, doporučujeme vykazovat v celých 

číslech (s výjimkou případů zvláštních režimů provozu např. v MŠ nebo ŠD, při dělených hodinách 

nebo při jiném než týdenním rozvržení PPČ)! 

Výše a způsob stanovení týdenního rozsahu PPČ jsou specifikovány v NV č. 75/2005 Sb. 

Podle novely zmíněného nařízení vlády (přílohy č. 2 a 3 a § 4b až 4g) si od 1. 9. 2022 ředitel právnické 

osoby podle druhů činnosti a počtů pracovišť vypočítává banku odpočtů PPČ pro své zástupce 

ředitele a vedoucí učitele PV. Na základě toho má pravomoc rozhodnout, kolik zástupců ředitele 

ustanoví a jaké odpočty PPČ jim stanoví. Nevztahuje se na zástupce ředitele pro OV a vedoucí učitele 

OV. 

Vybrané příklady výpočtu úvazku a PPČ jsou popsány v části Oddíl IVa. a v metodickém dokumentu 

Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah PPČ. 
 

Vykazování PPČ v případě žáků/studentů vzdělávajících se podle § 38 a § 41 zákona č. 561/2004 

Sb. (školský zákon): 

Škola vykazuje za žáky/studenty podle § 38 a § 41 skutečný počet hodin na týdenní bázi buď v rámci 

úvazku nebo přespočetných hodin. Pokud probíhají pravidelné konzultace každý týden např. 0,5 hodiny, 

vykáže se v týdenním rozsahu 0,5 hodiny s odpovídajícím úvazkem, Pokud konzultace neposkytují 

a pouze zkouší nebo poskytují konzultace nepravidelně, pak týdenní počet hodin PPČ vypočítají za celé 

pololetí podle vzorce uvedeného za oddílem VIII. v části Postup stanovení průměrného týdenního počtu 

hodin PPČ při jiném než týdenním rozvržení PPČ. 

 

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 (SR kromě PO a ESF) 

Doporučujeme vykazovat v celých číslech (s výjimkou případů zvláštních režimů provozu např. v MŠ, 

ŠD apod.)! 

V oddíle IVc. se nevykazují přespočetné hodiny: 

• nad rámec RVP (nepovinné předměty, pedagogické intervence, doučování, bezplatné jazykové 

přípravy cizinců na ZŠ, SŠ a konzervatoři) 

• nezahrnované do PHškoly/asistenta (výuka předmětu spec. ped. péče/speciálních pedagogů 

v běžné třídě, PPČ financovaná z NPO). 

• s jiným zdrojem financování než ZF 11 (SR kromě PO a ESF). 

Oddíl IVc. je určen také k odpočtu hodin PPČ, které byly vykázány v odd. IVb. v rámci týdenního 

rozsahu PPČ stanoveného nařízením vlády č. 75/2005 Sb., ale které se nezahrnují do výpočtu 

PHškoly/PHasistenta.: 

• nepovinné předměty, pedagogické intervence, doučování, bezplatné jazykové přípravy cizinců 

na ZŠ, SŠ a konzervatoři, výuka předmětu spec. ped. péče/speciálních pedagogů v běžné třídě, 

hodiny PPČ hrazené z NPO. 
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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) 

Vykazují se hodiny PPČ z dohod mimo pracovní poměr, které splňují všechny tyto podmínky 

zároveň: 

o jedná se o hodiny PPČ v rámci RVP,  

o jedná se o hodiny PPČ pouze přípustných kombinací druhu činnosti a profesí PP, 

o zdrojem financování je státní rozpočet kromě PO a ESF se ZF 11, 

o hodiny PPČ reálně odučené dle rozvrhu (délky provozu) v rámci RVP (nelze uvádět hodiny PPČ 

nasmlouvané za účelem zajištění budoucího suplování v průběhu roku). 

Nelze uvádět v odd. VIII: hodiny PPČ z dohod nad rámec RVP (např. nepovinné předměty, 

pedagogické intervence, doučování, bezplatná jazyková příprava cizinců v základním vzdělávání 

(s výjimkou předškolního vzdělávání, které je součástí RVP PV), ve středním vzdělávání 

a v konzervatoři, financované z NPO, PPČ ukrajinského asistenta pedagoga, náboženství, zájmové 

útvary, výuka předmětů speciálně pedagogické péče/speciálních pedagogů v běžné třídě, lyžařské kurzy, 

školy v přírodě, kurzy plavání apod. Ty se financují v rámci stanoveného rozpočtu školy.  

POSTUP STANOVENÍ PRŮMĚRNÉHO TÝDENNÍHO POČTU HODIN PPČ PŘI JINÉM NEŽ 

TÝDENNÍM 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 

2022/23 proběhne podle následujícího vzorce:   

Předpokládaný počet odučených hodin PPČ za 1. pololetí šk. roku 2022/2023 
_______________________________________________________________ 
Počet týdnů za 1. pololetí šk. roku 2022/2023 

Počet týdnů za 1. pololetí školního roku 2022/2023 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. 

Oddíl IV. Nepedagogičtí zaměstnanci (ze SR vč. PO a ESF) 

Vyplňují se úvazky nepedagogických zaměstnanců financované ze SR za všechny druhy činnosti 

dohromady, kteří jsou k 30. 9. v evidenčním počtu bez ohledu na to, zda jsou přítomni v práci nebo 

nejsou, podle platových tříd a platových stupňů.  

Oddíl VI. Zaměstnanci pobírající vybrané složky platu (ze SR vč. PO a ESF)  

Uvede se evidenční počet zaměstnanců v přepočtu na plnou pracovní dobu ze SR, kteří k 30. 9. pobírají 

vybrané složky platu ze SR.  

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. 

 

 



 
 

30.9.2022                                                                                                                                                                       Stránka 7              
  

STANOVENÍ PHŠKOLY/PHASISTENTA 

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. 

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 P 1c-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 pracovníků ve školství od 1. 9. 2019 

https://www.msmt.cz/file/51119/ 

Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah PPČ 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/metodiky-k-reforme-financovani-

regionalniho-skolstvi 

Metodika stanovení banky odpočtů PPČ - MŠ a ZŠ https://www.edu.cz/methodology/metodika-k-

postupu-stanoveni-tydenniho-rozsahu-prime-pedagogicke-cinnosti-zastupcu-reditele-skoly-a-skolskeho-

zarizeni/ 

Metodika stanovení banky odpočtů PPČ - SŠ, VOŠ, konzervatoř, školská zařízení 

https://www.edu.cz/methodology/metodika-k-postupu-stanoveni-tydenniho-rozsahu-prime-pedagogicke-

cinnosti-zastupcu-reditele-ss-vos-konzervatore-skolskeho-zarizeni-a-vedoucich-ucitelu-praktickeho-

vyucovani/ 

NV č. 75/2005 Sb. od 1. 9. 2022  

https://www.msmt.cz/dokumenty/narizeni-vlady 

Bezplatná jazyková příprava v předškolním a základním vzdělávání 

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

bezplatne-jazykove 

Bezplatná jazyková příprava v středním vzdělávání a v konzervatoři 

https://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu 

Ukrajinský asistent pedagoga 

https://www.edu.cz/methodology/metodicke-poznamky-k-zajisteni-ukrajinskeho-asistenta-pedagoga-od-

zari-2022/ 

Národní plán doučování 

https://doucovani.edu.cz/ 

Národní plán obnovy 

https://www.edu.cz/npo/ 

Metodický pokyn k zajišťování pedagogické intervence, financování a vykazování 

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/01/Metodicky_pokyn_Pedagogicka_intervence.pdf 

 


