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P 1c-01 

Výkaz 

o evidenčním počtu zaměstnanců 

v regionálním školství 

podle stavu k 30. 9. 2022 
 

METODICKÝ POKYN 

 

Kdo výkaz sestavuje 

Výkaz sestavují jen organizace (školy a školská zařízení 

v regionálním školství, zapsané v rejstříku škol a školských 

zařízení zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným 

svazkem obcí), které k 30.9. poskytují za práci zaměstnanci plat 

v souladu s § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů. Organizace, která má 

k 30. 9. přerušenou nebo ukončenou činnost nebo odměňuje 

zaměstnance pouze z jiných zdrojů, než je kapitola 333 státního 

rozpočtu, výkaz nevyplňuje. Oddíly IVb., IVc. a VIII. nevyplňují 

organizace zřizované MŠMT. 

Organizace odešle v elektronické podobě po síti Internet na 

server určený pokyny MŠMT nejprve výkaz P 1-04 a následně 

odešle nejpozději do 15. 10. 2022 i výkaz P 1c-01. Zároveň 

zpracovatelskému místu pošle i výpis dat potvrzený ředitelem/kou 

organizace. 

Zpracovatelským místem je pro organizace zřizované krajem 

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, pro organizace zřizované MŠMT je zpracovatelským 

místem přímo MŠMT. Tato zpracovatelská místa poskytnou 

daným organizacím v případě potřeby metodickou a technickou 

pomoc.  

Formulář výkazu a tento metodický pokyn jsou k dispozici na 

internetové stránce MŠMT (www.msmt.cz) → Sběry statistických 

dat → Regionální školství → Výkazy PAM a taktéž na informační 

stránce ke sběru dat http://toiler.uiv.cz/help/rgs.asp, kde jsou 

taktéž dodatky k tomuto metodickému pokynu. 

Společné instrukce k vyplňování výkazu 

a) Údaje o evidenčních počtech zaměstnanců k 30. 9. se uvádějí 

v přepočtu na plnou pracovní dobu s přesností na 4 desetinná 

místa. Údaje o rozsahu (počtu hodin) přímé pedagogické 

činnosti v odd. IVb., údaje o počtu hodin přímé pedagogické 

činnosti pevně stanovené nad rámec týdenního rozsahu v odd. 

IVc. a údaje v odd. VIII. se uvádějí s přesností na 2 desetinná 

místa. 

b) Jako zaměstnanci státního rozpočtu (vč. podpůrných opatření 

a ESF) se v tomto textu rozumí výhradně zaměstnanci 

v pracovním poměru (s výjimkou oddílu VIII., kde se jedná 

o zaměstnance v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr, 

tj. dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce), 

zabezpečující výuku, služby a činnosti, jejichž prostředky na 

platy (v případě dohod konaných mimo pracovní poměr odměny 

zahrnuté do OON/OPPP) jsou hrazeny ze státního rozpočtu 

kapitoly 333 (resort MŠMT). Patří sem i zaměstnanci, kteří 

vykonávají činnosti na konkrétních projektech dotačních výzev 

MŠMT, dále také zaměstnanci na projektech financovaných 

z kapitoly 333 MŠMT a spolufinancovaných z ESF/ESF+ (dále 

jen ESF) i zaměstnanci, kteří vykonávají činnost hrazenou 

z finančních prostředků určených na realizaci podpůrných 

opatření.  

c) Dodatečné opravy výkazů je nutné předem oznámit 

zpracovatelskému místu. V případě oprav ve výkazu P 1-04, 

je nutné odeslat jak výkaz P 1-04 tak i P 1c-01. Při opravě 

dat ve výkazu P 1c-01 stačí znovu odeslat jen tento výkaz. 

Po ukončení sběru dat již nelze vykázané údaje opravovat. 

d) Chyby zjištěné při zpracování výkazu na dalších 

zpracovatelských místech a MŠMT lze opravit pouze zasláním 

nových dat po síti. 

e) V případě dílčích nejasností (závažných chyb) musí organizace 

doplnit výkaz komentářem, ve kterém blíže vysvětlí takové 

údaje, o jejichž správnosti by mohly být při dalším zpracování 

pochyby. V některých případech vyžaduje zápis komentáře 

k vykázaným údajům přímo pořizovací program. Vyšší 

zpracovatelská jednotka, popř. MŠMT, si může od organizace 

vyžádat písemné zdůvodnění i dodatečně. 

f) Údaje všech oddílů se vyplňují přímo v pořizovacím programu 

výkazu P 1c-01 v Informačním systému školské statistiky 

(https://sberdat.uiv.cz/login). Údaje pro oddíly IV., IVa., IVb., 

IVc. a VI. je možné předat i prostřednictvím jejich importu 

z XML souborů generovaných personálními, mzdovými nebo 

školními informačními systémy (závazné schéma struktury 

takto předávaných údajů -XSD, stejně jako ukázkové příklady, 

jsou zveřejněny společně s tímto metodickým pokynem na 

webu MŠMT a v Informacích na přihlašovací stránce do 

pořizovacího programu). 

Vysvětlivky k údajům 

Údaje záhlaví internetového výkazu jsou automaticky 

doplňovány z platného rejstříku škol a školských zařízení.  

Každá organizace vyplňuje jeden formulář P 1c-01, který se 

nabídne k vyplnění až po odeslání výkazu P 1-04. 

V oddílech IVa., IVb., IVc., VI. a VIII. se uvádějí jednotlivé 

druhy činnosti, z nichž se vykazující organizace skládá, a jim 

odpovídající údaje. Kódy druhů činností škol a školských zařízení 

jsou popsány v příloze Metodického pokynu k výkazu P 1-04. 

Oddíl IV. 

Nepedagogičtí zaměstnanci (ze státního rozpočtu vč. podpůrných 

opatření a ESF) podle platových tříd a platových stupňů: 

Oddíl se nečlení podle jednotlivých druhů činností organizace, 

vyplňuje se za všechny druhy činnosti dohromady. 

- v ř. 0401 až 0412 se uvedou evidenční počty nepedagogických 

zaměstnanců přepočtené na plnou pracovní dobu vč. 

zaměstnanců v pracovní neschopnosti, jejichž platy jsou 

hrazeny z prostředků státního rozpočtu vč. podpůrných opatření 

a ESF podle stavu k 30. 9. podle platových stupňů a platových 

tříd (sloupce 1 až 16). Pokud zaměstnavatel stanoví plat podle 

§ 6 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů, v rámci rozpětí platových tarifů, započte 

zaměstnance do řádku platového stupně podle výše přiznaného 

platu, který se nejvíce přibližuje k částce pro platový stupeň 

v tabulce platových tarifů,  

- ř. 0414, kde je uveden součet evidenčních počtů 

nepedagogických zaměstnanců přepočtených na plnou 

pracovní dobu celkem, se nevyplňuje. Je generován 

automaticky. Součet evidenčních počtů nepedagogických 
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zaměstnanců přepočtených na plnou pracovní dobu ve sl. 1 až 

16 v ř. 0414 celkem musí odpovídat údaji v ř. 0376 v oddíle III. 

výkazu P 1-04. 

 Oddíl IVa. 

Pedagogičtí pracovníci (ze státního rozpočtu vč. podpůrných 

opatření a ESF) podle platových tříd a platových stupňů 

Údaje o evidenčních počtech pedagogických pracovníků 

přepočtených na plnou pracovní dobu jsou rozepisovány v členění 

podle druhu činnosti (sloupec a), skupiny profesí pedagogických 

pracovníků (sloupec b), platového stupně (sloupec c) a zdroje 

financování (sloupec d). 

- sl. a - vyplňují se kódy podle číselníku druhů činnosti škol 

a školských zařízení v příloze Metodického pokynu k výkazu 

P 1-04, 

- sl. b - uvádějí se skupiny profesí pedagogických pracovníků 

podle následujícího převodního číselníku. V závorce jsou 

uvedeny kategorie pedagogických pracovníků vycházející 

z číselníku v příloze Metodického pokynu k výkazu P 1-04: 

1 Učitelé (101, 110, 111, 112, 116, 131) – kromě učitelů pod 

kódem 9  

2 Vychovatelé (102, 140) 

3 Učitelé odborného výcviku (206) – kromě učitelů pod 

kódem 1 a 9 

4 Asistenti pedagoga s výjimkou asistentů pedagoga pod 

kódem 0 (151) 

5 Speciální pedagogové (148) – nezapočítávají se učitelé se 

speciálně pedagogickou kvalifikací! 

6 Psychologové (149) 

7 Ostatní pedagogičtí pracovníci (147, 150, 218) 

8 Trenéři (212) 

9 Učitelé předmětu řízení motorových vozidel 

v praktickém vyučování (154) a učitelé praktického 

vyučování pro získání svářečského oprávnění (155) 

0 Asistenti pedagoga ve škole, třídě, oddělení a studijní 

skupině zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona 

(dále jen asistenti pedagoga ve škole/třídě zříz. podle § 16 

odst. 9) (153), 

- sl. c - platový stupeň pro pedagogické pracovníky může 

nabývat pouze hodnot 1 až 7 

- sl. d - vyberte z následujícího číselníku příslušný kód zdroje 

financování (dále jen ZF) pedagogického pracovníka: 

01 -  nemoc (není ve stavu pracujících) a zároveň je zajištěn 

zástup na pracovní smlouvu nebo dohodu mimo pracovní 

poměr nebo pracovní poměr bez stanovených hodin PPČ 

(jedná se o zaměstnance, který je dle § 73a zákoníku 

práce tzv. „na překážkách“, nebo který čerpá řádnou 

dovolenou bezprostředně po mateřské dovolené); platy 

těchto pedagogických pracovníků jsou hrazeny výhradně 

z prostředků kapitoly 333 SR (MŠMT) vč. prostředků SR 

účelově vázaných, tj. prostředků přidělených z kapitoly 

333 na konkrétní projekty dotačních výzev MŠMT, 

(kromě podpůrných opatření a ESF), 

11 -  ve stavu pracujících nebo nemoc (není ve stavu 

pracujících) a zároveň je PPČ zajišťována suplováním či 

přespočetnými hodinami; platy těchto pedagogických 

pracovníků jsou hrazeny výhradně z prostředků kapitoly 

333 SR (MŠMT) vč. prostředků SR účelově vázaných, tj. 

prostředků přidělených z kapitoly 333 na konkrétní 

projekty dotačních výzev MŠMT, (kromě podpůrných 

opatření a ESF), 

02 -  nemoc (není ve stavu pracujících) a zároveň je zajištěn 

zástup na pracovní smlouvu nebo dohodu mimo pracovní 

poměr nebo pracovní poměr bez stanovených hodin PPČ 

(jedná se o zaměstnance, který je dle § 73a zákoníku 

práce tzv. „na překážkách“, nebo který čerpá řádnou 

dovolenou bezprostředně po mateřské dovolené), 

financování z podpůrných opatření (podle vyhlášky 

č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění 

pozdějších předpisů); platy těchto pedagogických 

pracovníků jsou hrazeny z prostředků SR určených na 

poskytování podpůrných opatření, 

12 -  ve stavu pracujících nebo nemoc (není ve stavu 

pracujících) a zároveň je PPČ zajišťována suplováním či 

přespočetnými hodinami, financování z podpůrných 

opatření (podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, ve znění pozdějších předpisů); platy těchto 

pedagogických pracovníků jsou hrazeny z prostředků SR 

určených na poskytování podpůrných opatření, 

03 -  nemoc (není ve stavu pracujících) a zároveň je zajištěn 

zástup na pracovní smlouvu nebo dohodu mimo pracovní 

poměr nebo pracovní poměr bez stanovených hodin PPČ 

(jedná se o zaměstnance, který je dle § 73a zákoníku 

práce tzv. „na překážkách“, nebo který čerpá řádnou 

dovolenou bezprostředně po mateřské dovolené); platy 

těchto pedagogických pracovníků jsou hrazeny 

z prostředků SR přidělených z kapitoly 333 na 

spolufinancování (kofinancování) projektů ESF, 

13 -  ve stavu pracujících nebo nemoc (není ve stavu 

pracujících) a zároveň je PPČ zajišťována suplováním či 

přespočetnými hodinami; platy těchto pedagogických 

pracovníků jsou hrazeny z prostředků SR přidělených 

z kapitoly 333 na spolufinancování (kofinancování) 

projektů ESF, 

- ř. 4a21, kde je uveden součet počtů pedagogických pracovníků 

přepočtených na plnou pracovní dobu celkem, se nevyplňuje. 

Je generován automaticky. Součet počtů pedagogických 

pracovníků přepočtených na plnou pracovní dobu ve sl. 4 až 14 

v ř. 4a21 celkem musí odpovídat údaji v ř. 0372 v oddíle III. 

výkazu P 1-04. 

DULEŽITÁ UPOZORNĚNÍ KE ZDROJI FINANCOVÁNÍ 

        Zdroj financování všech asistentů pedagoga se od roku 

2020 vykazuje podle skutečnosti. Upozorňujeme však, že 

v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. v pozdějším znění, nelze ve 

školách a třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona 

vybraných oborů a druhů škol a školských zařízení poskytovat 

asistenta pedagoga jako podpůrné opatření (příloha č. 1, bod 

1.8.).  

       Podle výše zmíněné vyhlášky nelze jako podpůrné opatření 

rovněž poskytovat výuku předmětů speciálně pedagogické péče 

(speciální pedagog) ve škole, třídě, oddělení nebo studijní 

skupině zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (příloha 

č. 1, bod 1.7.). 

       Hodiny PPČ k zajištění podpůrného opatření pedagogická 

intervence se od roku 2021 financují a vykazují pouze se 

zdrojem financování ZF 11, resp. 01 (SR kromě PO a ESF). 

VYKAZOVÁNÍ  PPČ  K   ZAJIŠTĚNÍ  PEDAGOGICKÉ      

INTERVENCE 

      Úvazky pedagogických pracovníků, kteří zajišťují i hodiny 

PPČ k zajištění podpůrného opatření pedagogické intervence (dále 

jen PPČ k zajištění PI), se budou vykazovat podle týdenního počtu 

hodin PPČ se zahrnutím hodin PI v souladu s nařízením vlády 

č. 75/2005 Sb. (dále jen nařízení vlády), ve znění pozdějších 

předpisů. V odd. IVb. se vykáže počet hodin PPČ vč. hodin PI, 

odpovídající výši úvazku dle příloh k nařízení vlády, a v odd. IVc. 

se hodiny PI v rámci úvazku odečtou podobným principem jako se 

provádějí odpočty např. u nepovinných předmětů. Hodiny PI, které 

jsou přespočetné, se v odd. IVc. neuvádějí. 

     Specifický případ vykazování PI nastává u pedagogického 

pracovníka, který zajišťuje jednu nebo více hodin PI a zároveň 

má týdenní počet hodin PPČ vč. PI převyšující týdenní rozsah 
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PPČ daný přílohami k nařízení vlády (s výjimkou 

pedagogického pracovníka, u kterého je PPČ v nařízení vlády 

stanovená rozsahem). V tomto případě se pak právě pro jednu 

hodinu PI uplatňuje § 2 odst. 6 nařízení vlády - počet hodin PPČ 

odpovídající plnému pracovnímu úvazku dle nařízení vlády se 

zvyšuje o 1 hodinu. Tato jedna hodina připočtená k hodinám PPČ 

plného úvazku není přespočetnou hodinou a neuvádí se ani v odd. 

IVb. ani v odd. IVc.  

Pro případnou druhou a další hodinu PI v tomto specifickém 

případě pak platí: 

- jsou-li v rámci týdenního rozsahu PPČ stanoveného přílohami 

k nařízení vlády, vykazují se v odd. IVb. a odpočítávají se v odd. 

IVc.,  

- jsou-li nad rámec týdenního rozsahu PPČ stanoveného přílohami 

k nařízení vlády, jedná se o přespočetné hodiny PI a do odd. IVc. 

se takové hodiny neuvádějí, nejsou v RVP.  

     U pedagogických pracovníků, pro které je týdenní rozsah PPČ 

stanoven v rozpětí, nebo kteří mají zkrácený úvazek, nebo kteří 

nezajišťují žádnou hodinu pedagogické intervence, se podle § 2 

odst. 6 nařízení vlády PPČ o jednu hodinu nezvyšuje. 

     V případě pedagogického pracovníka na dohodu mimo 

pracovní poměr se hodiny PI v odd. VIII. neuvádějí. 

 Oddíl IVb. 

Rozsah (počet hodin) přímé pedagogické činnosti 

pedagogických pracovníků podle platových tříd a platových 

stupňů ve vybraných druzích škol a školní družině (ze státního 

rozpočtu, kromě podpůrných opatření a ESF) – vyplňují pouze 

organizace zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí: 

Údaje o rozsahu (počtu hodin) přímé pedagogické činnosti 

(přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické 

a přímé pedagogicko-psychologické činnosti) (dále jen „PPČ“) 

pedagogických pracovníků jsou rozepisovány v členění podle 

druhu činnosti (sloupec a), skupiny profesí pedagogických 

pracovníků (sloupec b) a platového stupně (sloupec c) stejným 

způsobem jako v odd. IVa.: 

- sl. a - viz odd. IVa., 

- sl. b - viz odd. IVa., 

- sl. c - viz odd. IVa. 

V odd. IVb. se uvádějí údaje o rozsahu (počtu hodin) PPČ jen 

za pedagogické pracovníky, kteří mají v odd. IVa. uveden zdroj 

financování 11, a dále se údaje vykazují jen za následující 

vybrané kombinace druhu činnosti a skupiny profesí 

pedagogických pracovníků: 

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), 05) 

42 konzervatoř 1, 52) 

51 MŠ dle § 16 odst. 9 ŠZ 1, 5, 0 

52 ZŠ dle § 16 odst. 9 ŠZ 1, 5, 0 

53 Konzervatoř dle § 16 odst. 9 ŠZ 1, 5 

56 SŠ dle § 16 odst. 9 ŠZ 1, 3, 5, 05) 

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), 05) 

81 školní družina  2, 74), 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. 
3) Pouze v oborech vzdělání gymnázium se sportovní přípravou. 
4) Pouze pedagog volného času (150). 
5) Pouze pro obor vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá a 78-62-

C/02 Praktická škola dvouletá. 

Za každého pedagogického pracovníka se uvede v odd. IVb. 

průměrný týdenní počet hodin PPČ, která mu je stanovena 

ředitelem právnické osoby vykonávající činnost školy nebo 

školského zařízení v souladu s odpovídajícími přílohami 

k nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to 

včetně všech odpočtů, kterými byl snížen počet PPČ v souladu 

s tímto nařízením vlády. Při sjednání kratší než týdenní pracovní 

doby se úměrně tomu snižuje počet hodin PPČ. 

Neuvádějí se zde žádné přespočetné hodiny nad rámec 

stanoveného týdenního počtu hodin PPČ (ty jsou vykazovány 

samostatně v odd. IVc.) ani právě jedna hodina pedagogické 

intervence nad rámec stanoveného týdenního rozsahu v případě 

uplatnění § 2 odst. 6 NV č. 75/2005 Sb., která se připočítává 

k hodinám PPČ plného pracovního úvazku. 

Oddíl IVc. 

Hodiny přímé pedagogické činnosti pevně stanovené nad 

rámec týdenního rozsahu snížené o hodiny výuky nad rámec 

RVP (např. nepovinných předmětů, pedagogické intervence 

apod.) a o hodiny nezahrnované do PHškoly/asistenta, podle 

platových tříd a platových stupňů, ve vybraných druzích škol 

a školní družině (ze státního rozpočtu, kromě podpůrných opatření 

a ESF) 

Vyplňují pouze organizace zřizované krajem, obcí nebo 

svazkem obcí. 

Počty hodin PPČ pevně stanovené nad rámec týdenního 

rozsahu (přespočetné hodiny) jsou rozepisovány v členění podle 

druhu činnosti (sloupec a), skupiny profesí pedagogických 

pracovníků (sloupec b) a platového stupně (sloupec c) stejným 

způsobem jako v odd. IVa. a IVb.: 

- sl. a - viz odd. IVa., 

- sl. b - viz odd. IVa., 

- sl. c - viz odd. IVa, 

a mohou být uváděny jen za pedagogické pracovníky, kteří mají 

v oddíle IVa. uveden zdroj financování 11 a zároveň mají v odd. 

IVb. vykázán počet hodin PPČ odpovídající výši úvazku z odd. 

IVa. 

V odd. IVc. se přespočetné hodiny vykazují za předpokladu, že 

jsou pedagogickým pracovníkům k 30. 9. pevně stanoveny 

v rozvrhu vyučovacích hodin nad rámec jejich týdenního 

rozsahu přímé pedagogické činnosti (§ 23 odst. 3 zákona 

č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 132 zákoníku 

práce), která je mu stanovena v souladu s nařízením vlády 

č. 75/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

     V odd. IVc. se neuvádějí přespočetné hodiny s jiným 

zdrojem financování, než je ZF 11, přespočetné hodiny nad 

rámec RVP (např. nepovinných předmětů, pedagogické 

intervence apod.) a přespočetné hodiny nezahrnované do 

PHškoly/asistenta (např. hodiny PPČ speciálního pedagoga 

realizované v běžné třídě). 

     Oddíl IVc. zároveň slouží k odpočtu hodin přímé 

pedagogické činnosti v rámci úvazku vykázaných v oddíle 
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IVb., které se realizují nad rámec RVP (např. nepovinných 

předmětů, pedagogické intervence apod.) nebo se nezahrnují 

do PHškoly/PHasistenta (např. hodiny PPČ speciálního 

pedagoga realizované v běžné třídě).  

Tam, kde nejsou uvedeny přespočetné hodiny či je vyučováno více 

hodin v úvazku (z odd. IVb.), které je nutno odpočítat, než je počet 

uvedených přespočetných hodin, budou výsledné hodiny v odd. 

IVc. nabývat záporných hodnot! 

Poznámka k celkovému počtu hodin PPČ, tj. možná kontrola pro 

ZŠ, SŠ a konzervatoře:  

Součet počtu hodin PPČ uvedených v odd. IVb. a počtu hodin PPČ 

uvedených v odd. IVc., po odpočtu hodin PPČ asistentů pedagoga 

s kódem 0, odpovídá součtu počtu hodin PPČ jednotlivých 

pedagogických pracovníků bez asistentů pedagoga (tj. počtu hodin 

výuky povinných a povinně volitelných předmětů v průměru za 

týden) dle rozvrhu vyučovacích hodin (§ 28 odst. 1 zákona 

č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Poznámka ke stanovení úvazků pedagogických pracovníků pro 

výpočet výsledného ročního objemu finančních prostředků na 

tarifní platy a výsledného počtu jednotek (úvazků): 

Nejprve se přepočítají počty hodin uvedené v odd. IVc. na úvazky 

tak, že se tyto hodnoty vydělí příslušnými koeficienty uvedenými 

v následující tabulce: 

  Druh činnosti 
Skupiny profesí 

pedagogických pracovníků 
Koeficient*) 

Mateřská škola 
(11, 51, 61, 62, 63) 

učitel (1), 

vychovatel (2) 
31 

speciální pedagog (5) 24 

asistent pedagoga ve 

škole/třídě zřízené podle § 16 

odst. 9 (0) 

36 

Základní škola 
(21, 52, 64, 65) 

učitel (1) 22 

speciální pedagog (5) 24 

asistent pedagoga ve 

škole/třídě zřízené podle § 16 

odst. 9 (0) 

36 

Střední škola 
(34, 56, 66) 

učitel (1), 

trenér (8) 
21 

učitel odborného výcviku (3) 25 

speciální pedagog (5) 24 

asistent pedagoga ve škole/ 

třídě zřízené podle § 16 odst. 9 

(0) 

36 

Konzervatoř 
(42, 53) 

učitel (1) 21 

speciální pedagog (5) 24 

Školní družina 
(81) 

vychovatel (2), 

pedagog volného času (7) 
30 

asistent pedagoga v oddělení 

zřízeném podle § 16 odst. 9 (0) 
36 

*) Koeficienty jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

Celkový počet úvazků pedagogických pracovníků (bez asistentů 

pedagoga ve škole/třídě zříz. podle § 16 odst. 9) a celkový počet 

úvazků asistentů pedagoga ve škole/třídě zříz. podle § 16 odst. 9 

se stanoví odděleně, a to zvlášť pro každý druh školy a školní 

družinu jako součet všech úvazků uvedených pro jednotlivé druhy 

činností a skupiny profesí v odd. IVa. (ZF 11) a všech 

přepočtených úvazků z hodnot uvedených pro jednotlivé druhy 

činností a skupiny profesí v odd. IVc. 

Z takto stanovené výše úvazků pedagogických pracovníků (bez 

asistentů pedagoga ve škole/třídě zříz. podle § 16 odst. 9) 

a příslušných platových tarifů dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 

ve znění pozdějších předpisů, se stanoví celkový roční objem 

tarifních platů pro každý druh školy a školní družinu zvlášť. Objem 

tarifních platů pro asistenty pedagoga ve škole/třídě zříz. podle § 16 

odst. 9 se stanoví samostatně podobným propočtem. 

 Oddíl VI. 

Zaměstnanci pobírající vybrané složky platu (ze státního 

rozpočtu vč. podpůrných opatření a ESF): 

Jednotlivé řádky tohoto oddílu se vyplňují ve vazbě na 

příslušné paragrafy zákoníku práce. Uvede se evidenční počet 

zaměstnanců v přepočtu na plnou pracovní dobu, jejichž platy jsou 

financovány ze SR a kteří k 30. 9. pobírají vybrané složky platu 

financované ze SR, a to důsledně podle podílu jejich práce 

v příslušném druhu činnosti. Jedná se výhradně o zaměstnance, 

kterým jsou příplatky stanoveny v platovém výměru. Počty 

zaměstnanců se uvádějí v členění pedagogičtí pracovníci 

a nepedagogičtí zaměstnanci. 

- v ř. 0601 se uvede počet pedagogických pracovníků, kteří 

pobírají osobní příplatky (§ 131 zákoníku práce), 

- v ř. 0602 se uvede počet pedagogických pracovníků, kteří 

pobírají příplatky za vedení (§ 124 zákoníku práce), 

- v ř. 0603 se uvede počet pedagogických pracovníků, kteří 

pobírají zvláštní příplatky vyplacené podle § 129 zákoníku 

práce a stanovené v nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 

znění pozdějších předpisů, 

- v ř. 0604 se uvede počet pedagogických pracovníků, kteří 

pobírají ostatní příplatky a tyto příplatky mají uvedené 

v platovém výměru, 

- v ř. 0607 se uvede počet pedagogických pracovníků, kteří 

pobírají specializační příplatek za vykonávání 

specializovaných činností, splňují další kvalifikační 

požadavky a dále vyjmenované činnosti skutečně vykonávají, 

tj. a) koordinace v oblasti informačních a komunikačních 

technologií, b) tvorba a následná koordinace školních 

vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších 

odborných škol, c) prevence sociálně patologických jevů, 

d) specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy, 

e) specializovaná činnost speciálního pedagoga v oblasti 

školské logopedie, f) specializovaná činnost v oblasti 

prostorové orientace zrakově postižených (§ 133 zákoníku 

práce a § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů), 

- v ř. 0609 se uvede počet nepedagogických zaměstnanců, kteří 

pobírají osobní příplatky (§ 131 zákoníku práce), 

- v ř. 0610 se uvede počet nepedagogických zaměstnanců, kteří 

pobírají příplatky za vedení (§ 124 zákoníku práce), 

- v ř. 0611 se uvede počet nepedagogických zaměstnanců, kteří 

pobírají zvláštní příplatky vyplacené podle § 129 zákoníku 

práce a stanovené v nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 

znění pozdějších předpisů, 

- v ř. 0612 se uvede počet nepedagogických zaměstnanců, kteří 

pobírají ostatní příplatky a tyto příplatky mají uvedené 

v platovém výměru. 

Oddíl VIII. 

Průměrný týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti 

snížený o hodiny výuky nad rámec RVP (např. nepovinných 

předmětů, pedagogické intervence apod.) a o hodiny 

nezahrnované do PHškoly/asistenta, konaných v rámci dohod 

mimo pracovní poměr ve vybraných druzích škol a školní 

družině (ze státního rozpočtu, kromě podpůrných opatření a ESF) 

– vyplňují pouze organizace zřizované krajem, obcí nebo 

svazkem obcí: 
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Údaje o průměrných týdenních počtech hodin jsou 

rozepisovány v členění podle druhu činnosti (sloupec a) a skupiny 

profesí pedagogických pracovníků (sloupec b). 

- sl. a – viz odd. IVa., 

- sl. b - viz odd. IVa. 

V odd. VIII. se uvádí průměrný týdenní počet hodin povinných 

a povinně volitelných předmětů vyučovaných v rámci dohod 

konaných mimo pracovní poměr v základních školách, středních 

školách a konzervatořích, resp. průměrné týdenní počty hodin 

přímé pedagogické činnosti v mateřských školách a školních 

družinách, a to jen za následující vybrané kombinace druhu 

činnosti a skupiny profesí pedagogických pracovníků, kteří jsou 

financováni ze SR kromě podpůrných opatření a ESF, a jsou ve 

stavu pracujících, kterému odpovídá kód 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), 05) 

42 konzervatoř 1, 52) 

51 MŠ dle § 16 odst. 9 ŠZ 1, 5, 0 

52 ZŠ dle § 16 odst. 9 ŠZ 1, 5, 0 

53 Konzervatoř dle § 16 odst. 9 ŠZ 1, 5 

56 SŠ dle § 16 odst. 9 ŠZ 1, 3, 5, 05) 

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), 05) 

81 školní družina  2, 74), 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  
3) Pouze v oborech vzdělání gymnázium se sportovní přípravou. 
4) Pouze pedagog volného času (150). 
5) Pouze pro obor vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá a 78-62-

C/02 Praktická škola dvouletá. 

 Hodiny PPČ k zajištění PI na dohodu mimo pracovní poměr 

nejsou součástí RVP, proto se v odd. VIII. neuvádějí. 

Základní kontrolní vazby 

Mezioddílové vazby: 

- počet pedagogických pracovníků pobírajících osobní příplatky 

v odd. VI. (ř. 0601) nesmí být vyšší než počet pedagogických 

pracovníků v odd. IVa., 

- počet pedagogických pracovníků pobírajících příplatek za 

vedení v odd. VI. (ř. 0602) nesmí být vyšší než počet 

pedagogických pracovníků v odd. IVa., 

- počet pedagogických pracovníků pobírajících zvláštní příplatek 

v odd. VI. (ř. 0603) nesmí být vyšší než počet pedagogických 

pracovníků v odd. IVa., 

- počet pedagogických pracovníků pobírajících ostatní příplatky 

v odd. VI. (ř. 0604) nesmí být vyšší než počet pedagogických 

pracovníků v odd. IVa., 

- počet pedagogických pracovníků pobírajících specializační 

příplatek v odd. VI. (ř. 0607) nesmí být vyšší než počet 

pedagogických pracovníků v odd. IVa., 

- počet nepedagogických zaměstnanců pobírajících osobní 

příplatky v odd. VI. (ř. 0609) nesmí být vyšší než počet 

nepedagogických zaměstnanců v odd. IV., 

- počet nepedagogických zaměstnanců pobírajících příplatek za 

vedení v odd. VI. (ř. 0610) nesmí být vyšší než počet 

nepedagogických zaměstnanců v odd. IV., 

- počet nepedagogických zaměstnanců pobírajících zvláštní 

příplatek v odd. VI. (ř. 0611) nesmí být vyšší než počet 

nepedagogických zaměstnanců v odd. IV., 

- počet nepedagogických zaměstnanců pobírajících ostatní 

příplatky v odd. VI. (ř. 0612) nesmí být vyšší než počet 

nepedagogických zaměstnanců v odd. IV. 

- jsou-li vyplněny úvazky vybraných pedagogických pracovníků 

na vybraných druzích činnosti dle tohoto metodického pokynu 

s kódem financování ZF = 11 v odd. IVa., musí být v odd. IVb. 

vyplněn týdenní počet hodin PPČ odpovídající vykázanému 

úvazku v souladu s nařízením vlády č. 75/2005 Sb., 

- průměrný týdenní počet hodin PPČ jedné kombinace 

pedagogických pracovníků (druh činnosti, profese, platová 

třída, ZF = 11) v odd. IVb. odpovídající vykázaným úvazkům 

v odd. IVa. nesmí přesáhnout počet hodin PPČ stanovený pro 

danou profesi v NV č. 75/2005 Sb. v přepočtu na jeden plný 

úvazek, 

- průměrný týdenní počet hodin PPČ jedné kombinace 

pedagogických pracovníků (druh činnosti, profese, platová 

třída, ZF = 11) v odd. IVb. odpovídající vykázanému úvazku 

v odd. IVa.  v součtu s počtem přespočetných hodin v odd. IVc. 

nesmí přesáhnout maximální délku týdenní pracovní doby (40 

hodin) v přepočtu na plný úvazek, 

-  jsou-li vyplněny přespočetné hodiny vybraných pedagogických 

pracovníků v odd. IVc., musí být vyplněny jak jejich výše 

úvazku, tak týdenní počet hodin PPČ odpovídající vykázanému 

úvazku v odd. IVa., všechny se zdrojem financování ZF = 11, 

- jsou-li za pedagogického pracovníka vykázány přespočetné 

hodiny v odd. IVc., nemůže být jeho celkový úvazek v odd. 

IVa. nižší než 1, 

- je-li vyplněn průměrný týdenní počet hodin přímé pedagogické 

činnosti asistenta pedagoga s kódem profese 0 v odd. VIII., 

musí se jednat o hodiny PPČ realizované ve škole, třídě, 

skupině nebo oddělení podle § 16 odst. 9 ŠZ, 

-  je-li vyplněn průměrný týdenní počet hodin přímé pedagogické 

činnosti speciálního pedagoga v odd. VIII., musí se jednat 

o hodiny PPČ realizované ve škole, třídě, oddělení nebo 

skupině podle § 16 odst. 9 ŠZ. 

 

Mezivýkazové vazby mezi výkazy P 1c-01 a P 1-04: 

oddíl IV.: 

- jsou-li vyplněni nepedagogičtí zaměstnanci v odd. IV., musí 

být vyplněn průměrný evidenční počet nepedagogických 

zaměstnanců přepočtený v ř. 0319 odd. III. výkazu P 1-04; toto 

nemusí platit naopak,  

- počet nepedagogických zaměstnanců celkem v odd. IV. 

(ř. 0414) se musí rovnat přepočtenému počtu k 30. 9. (celkem) 

v ř. 0376 odd. III. výkazu P 1-04 za všechny druhy činnosti, 

- počet nepedagogických zaměstnanců v odd. IV. nesmí být větší 

než počet zaměstnanců v ř. 0519 odd. V. výkazu P 1-04 za 

všechny druhy činnosti, a pokud organizace odměňuje 

nepedagogické zaměstnance výhradně z prostředků státního 

rozpočtu, musí se mu rovnat. 

oddíl IVa.: 

- jsou-li vyplněni pedagogičtí pracovníci v odd. IVa., musí být 

vyplněn průměrný evidenční počet pedagogických pracovníků 

přepočtený v ř. 0302 odd. III. výkazu P 1-04; toto nemusí platit 

naopak, 

- počet pedagogických pracovníků celkem v odd. IVa. za 

jednotlivé druhy činností se musí rovnat přepočtenému počtu 
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k 30. 9. (celkem) v ř. 0372 odd. III. výkazu P 1-04 za jednotlivé 

druhy činností, 

- počet pedagogických pracovníků v odd. IVa. nesmí být větší, 

než počet pedagogických pracovníků v ř. 0518 odd. V. výkazu 

P 1-04 za všechny druhy činnosti a pokud organizace odměňuje 

pedagogické pracovníky výhradně z prostředků státního 

rozpočtu, musí se mu rovnat, 

- jsou-li vyplněni učitelé v odd. IVa. (sl. b = 1), musí být vyplněn 

průměrný evidenční počet učitelů v ř. 0313 odd. III. výkazu 

P 1-04 v odpovídajícím druhu činnosti; toto nemusí platit 

naopak, 

- jsou-li vyplněni vychovatelé v odd. IVa. (sl. b = 2), musí být 

vyplněn průměrný evidenční počet vychovatelů v ř. 0315 odd. 

III. výkazu P 1-04 v odpovídajícím druhu činnosti; toto nemusí 

platit naopak, 

- jsou-li vyplněni učitelé OV v odd. IVa. (sl. b = 3), musí být 

vyplněn průměrný evidenční počet učitelů OV v ř. 0317 odd. 

III. výkazu P 1-04 v odpovídajícím druhu činnosti; toto nemusí 

platit naopak, 

- jsou-li vyplněni asistenti pedagoga v běžné třídě v odd. IVa. (sl. 

b = 4), musí být vyplněn průměrný evidenční počet asistentů 

pedagoga v ř. 0363 odd. III. výkazu P 1-04 v odpovídajícím 

druhu činnosti; toto nemusí platit naopak, 

- jsou-li vyplněni speciální pedagogové v odd. IVa. (sl. b = 5), 

musí být vyplněn průměrný evidenční počet speciálních 

pedagogů v ř. 0365 odd. III. výkazu P 1-04 v odpovídajícím 

druhu činnosti; toto nemusí platit naopak, 

- jsou-li vyplněni psychologové v odd. IVa. (sl. b = 6), musí být 

vyplněn průměrný evidenční počet psychologů v ř. 0367 odd. 

III. výkazu P 1-04 v odpovídajícím druhu činnosti; toto nemusí 

platit naopak, 

- jsou-li vyplněni ostatní pedagogičtí pracovníci v odd. IVa. 

(sl. b = 7), musí být vyplněn průměrný evidenční počet 

ostatních pedagogických pracovníků v ř. 0353 odd. III. výkazu 

P 1-04 v odpovídajícím druhu činnosti; toto nemusí platit 

naopak, 

- jsou-li vyplněni trenéři v odd. IVa (sl. b = 8), musí být vyplněn 

průměrný evidenční počet trenérů v ř. 0369 odd. III. výkazu 

P 1-04 v odpovídajícím druhu činnosti; toto nemusí platit 

naopak, 

- jsou-li vyplněni učitelé předmětu řízení motorových vozidel 

v praktickém vyučování/učitelé praktického vyučování pro 

získání svářečského oprávnění v odd. IVa (sl. b = 9), musí být 

vyplněn průměrný evidenční počet učitelů OV v ř. 0317 odd. 

III. výkazu P 1-04 nebo průměrný evidenční počet učitelů 

v ř. 0313 odd. III. výkazu P 1-04 v odpovídajícím druhu 

činnosti; toto nemusí platit naopak, 

- jsou-li vyplněni asistenti pedagoga ve škole/třídě zříz. podle § 

16 odst. 9 v odd. IVa (sl. b = 0), musí být vyplněn průměrný 

evidenční počet asistentů pedagoga v ř. 0363 odd. III. výkazu 

P 1-04 v odpovídajícím druhu činnosti; toto nemusí platit 

naopak, 

- počet pedagogických pracovníků celkem v odd. IVa. (ř. 4a21) 

musí být roven přepočtenému počtu k 30. 9. (celkem) v ř. 0372 

odd. III. výkazu P 1-04 celkem za všechny druhy činností, 

- počet pedagogických pracovníků ze SR (s kódem ZF 11 a 01) 

v odd. IVa. musí být roven přepočtenému počtu ze SR k 30. 9. 

v ř. 0373 výkazu P 1-04 celkem za všechny druhy činností, 

- počet pedagogických pracovníků z podpůrných opatření 

(s kódem ZF 12 a 02) v odd. IVa. musí být roven přepočtenému 

počtu z podpůrných opatření k 30. 9. v ř. 0374 výkazu P 1-04 

celkem za všechny druhy činností, 

- počet pedagogických pracovníků z ESF (s kódem ZF 13 a 03) 

musí být roven přepočtenému počtu z ESF k 30. 9. v ř. 0375 

výkazu P 1-04 celkem za všechny druhy činností. 

oddíl IVc.: 

- jsou-li vyplněny v odd. IVc. přespočetné hodiny v daném 

druhu činnosti, musí být vyplněny odměny za přespočetné 

hodiny pro daný druh činnosti v ř. 0351 odd. III. výkazu P1-04; 

toto nemusí platit naopak. 

oddíl VIII: 

- je-li vyplněn průměrný týdenní počet hodin přímé pedagogické 

činnosti konaných v rámci dohod mimo pracovní poměr 

a placených jen ze státního rozpočtu, kromě PO a ESF, v oddíle 

VIII. (ř. 0801) za jednotlivý druh činnosti, musí být vyplněny 

ostatní platby za provedenou práci pedagogických pracovníků 

placených ze SR v ř. 360 výkazu P 1-04 v odpovídajícím druhu 

činnosti. 

oddíl VI: 

- počet pedagogických pracovníků pobírajících osobní příplatky 

v odd. VI. (ř. 0601) nesmí být vyšší než počet pedagogických 

pracovníků celkem v ř. 0372 odd. III. výkazu P 1-04 v tomtéž 

druhu činnosti, 

- počet pedagogických pracovníků pobírajících příplatek za 

vedení a zastup v odd. VI. (ř. 0602) nesmí být vyšší než počet 

pedagogických pracovníků celkem v ř. 0372 odd. III. výkazu 

P 1-04 v tomtéž druhu činnosti, 

- počet pedagogických pracovníků pobírajících zvláštní příplatek 

v odd. VI. (ř. 0603) nesmí být vyšší než počet pedagogických 

pracovníků celkem v ř. 0372 odd. III. výkazu P 1-04 v tomtéž 

druhu činnosti, 

- počet pedagogických pracovníků pobírajících ostatní příplatky 

v odd. VI. (ř. 0604) nesmí být vyšší než počet pedagogických 

pracovníků celkem v ř. 0372 odd. III. výkazu P 1-04 v tomtéž 

druhu činnosti, 

- počet pedagogických pracovníků pobírajících specializační 

příplatek v odd. VI. (ř. 0607) nesmí být vyšší než počet 

pedagogických pracovníků v ř. 0372 odd. III. výkazu P 1-04 

v tomtéž druhu činnosti, 

- počet nepedagogických zaměstnanců pobírajících osobní 

příplatky v odd. VI. (ř. 0609) nesmí být vyšší než počet 

nepedagogických zaměstnanců celkem v ř. 0376 odd. III. 

výkazu P 1-04 v tomtéž druhu činnosti, 

- počet nepedagogických zaměstnanců pobírajících příplatek za 

vedení a zastup v odd. VI. (ř. 0610) nesmí být vyšší než počet 

nepedagogických zaměstnanců celkem v ř. 0376 odd. III. 

výkazu P 1-04 v tomtéž druhu činnosti, 

- počet nepedagogických zaměstnanců pobírajících zvláštní 

příplatek v odd. VI. (ř. 0611) nesmí být vyšší než počet 

nepedagogických zaměstnanců celkem v ř. 0376 odd. III. 

výkazu P 1-04 v tomtéž druhu činnosti, 

- počet nepedagogických zaměstnanců pobírajících ostatní 

příplatky v odd. VI. (ř. 0612) nesmí být vyšší než počet 

nepedagogických zaměstnanců v ř. 0376 odd. III. výkazu P1-

04 v tomtéž druhu činnosti, 

- jsou-li uvedeny vyplacené jednotlivé druhy příplatků v odd. III. 

výkazu P 1-04, měl by být uveden i počet zaměstnanců 

v odpovídajícím druhu činnosti v odd. VI, kteří je pobírají.  
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PŘÍKLAD struktury pedagogických pracovníků právnické osoby, která vykonává činnost mateřské školy, základní školy 

a školní družiny a způsob vyplnění odd. IVa., IVb., VIII. a IVc. výkazu P 1c-01: 

Zřizovatel organizace: 7 - kraj 

Druh činnosti 
Kategorie pedagogických 

pracovníků 

Platová 

třída 

Platový 

stupeň  

Přepočtený 

úvazek 
Zdroj financování 

Mateřská škola 11 Učitel MŠ 8 1 1 
Nemoc a zároveň je zajištěn zástup, 

státní rozpočet 

Mateřská škola 11 Učitel MŠ 9 5 0,5 Hrazeno ze státního rozpočtu 

Mateřská škola 11 

Učitel MŠ  

(1 zástupce ředitele – snížena 

PPČ) 

9 5 2 Hrazeno ze státního rozpočtu 

Mateřská škola 11 Učitel MŠ 9 6 1 Hrazeno ze státního rozpočtu 

Mateřská škola 11 
Asistent pedagoga v běžné třídě 

(kód profese 4) 
8 1 1 Hrazeno z podpůrných opatření 

Základní škola 21 
Učitel ZŠ 

(ředitel - snížena PPČ) 
13 5 1 Hrazeno ze státního rozpočtu 

Základní škola 21 Učitel ZŠ 12 7 0,5 Hrazeno ze státního rozpočtu 

Základní škola 21 Učitel ZŠ 12 6 0,5 Hrazeno ze státního rozpočtu 

Základní škola 21 
Učitel ZŠ 

(zástupce ředitele – snížena PPČ) 
12 6 1 Hrazeno ze státního rozpočtu 

Základní škola 21 
Učitel ZŠ 

(výchovný poradce - snížena PPČ) 
13 5 1 Hrazeno ze státního rozpočtu 

Základní škola 21 Učitel ZŠ 12 5 0,455 Hrazeno z podpůrných opatření 

Základní škola 21 
Speciální pedagog ZŠ, 4 hodiny 

v BT a 16 hodin ve třídě § 16 odst. 

9 

12 4 1 Hrazeno ze státního rozpočtu 

Základní škola 21 Učitel ZŠ 12 4 1 Hrazeno ze státního rozpočtu 

Základní škola 21 Učitel ZŠ 12 4 1 Hrazeno ze státního rozpočtu 

Základní škola 21 Učitel ZŠ + 2 hodiny ped. interv. 12 3 1 Hrazeno ze státního rozpočtu 

Základní škola 21 Učitel ZŠ 12 5 1 Hrazeno ze státního rozpočtu 

Základní škola 21 Učitel ZŠ 12 5 1 Hrazeno ze státního rozpočtu 

Základní škola 21 
Asistent pedagoga  

podle § 16 odst. 9 (kód profese 0) 
8 2 0,75 Hrazeno ze státního rozpočtu 

Základní škola 21 
Asistent pedagoga v běžné třídě 

(kód profese 4) 
8 2 0,5 Hrazeno z podpůrných opatření 

Školní družina 81 Vychovatel ŠD 8 1 1 Hrazeno ze státního rozpočtu 

Školní družina 81 Vychovatel ŠD 9 5 0,4 Hrazeno ze státního rozpočtu 

 

Nad rámec výše uvedeného má subjekt uzavřené dvě dohody o pracovní činnosti, jednu na zajištění 10 hodin týdenní přímé 

pedagogické činnosti učitele ZŠ a druhou na realizaci 6 hodin týdně pedagogické intervence. 
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IVa. Pedagogičtí pracovníci (ze státního rozpočtu vč. podpůrných opatření a ESF) podle platových tříd a platových stupňů 
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Číslo 

řádku 

Platová 

třída 4. 

Platová 

třída 5. 

Platová 

třída 6. 

Platová 

třída 7. 

Platová 

třída 8. 

Platová 

třída 9. 

Platová 

třída 10. 

Platová 

třída 11. 

Platová 

třída 12. 

Platová 

třída 13. 

Platová 

třída 14. 

a b c d e 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11 1 1 01 4a01     1       

11 1 5 11 4a01      2,5      

11 1  6 11 4a01      1      

11 4 1 12 4a01     1       

21 1 5 11 4a01          2  

21 1 7 11 4a01         0,5   

21 1    6 11 4a01         1,5   

21 1 5 12 4a01         0,455   

21 1 5 11 4a01         2   

21 1 4 11 4a01         2   

21 1 3 11 4a01         1   

21 0 2 11 4a01     0,75       

21 4 2 12 4a01     0,5       

21 5 4 11 4a01         1   

81 2 1 11 4a01     1       

81 2 5 11 4a01      0,4      

Celkem 4a21     4,25 3,9   8,455 2  

Ve sl. a, b se vyplní kódy podle číselníků uvedených v příloze Metodického pokynu k výkazu P 1-04 a v Metodickém pokynu k výkazu P 1c-01 (s. 2).  

Sl. d: 01 - nemoc a zároveň je zajištěn zástup nebo pracovní poměr bez stanovených hodin PPČ nebo čerpání dovolené po MD, financování ze SR (kromě 

podpůrných opatření a ESF), 
11 - je ve stavu pracujících, financování ze SR (kromě podpůrných opatření a ESF), 

02 - nemoc a zároveň je zajištěn zástup nebo pracovní poměr bez stanovených hodin PPČ nebo čerpání dovolené po MD, financování z podpůrných opatření 

(financ. podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.), 
12 - je ve stavu pracujících, financování z podpůrných opatření (financ. podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.), 

03 - nemoc a zároveň je zajištěn zástup nebo pracovní poměr bez stanovených hodin PPČ nebo čerpání dovolené po MD, financování z prostředků/projektů    

ESF, 
13 - je ve stavu pracujících, financování z prostředků/projektů ESF. 

 Přesná specifikace významu jednotlivých kódů zdroje financování je uvedena v Metodickém pokynu k výkazu P 1c-01 (s. 2) a dodatcích k tomuto pokynu. 

 

Oddíly IVb., IVc. a VIII. vyplňují pouze organizace zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí. 
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IVb. Rozsah (tj. počet hodin) přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků podle platových tříd a platových stupňů 

ve vybraných druzích škol a školní družině (ze státního rozpočtu, kromě podpůrných opatření a ESF) 

V příkladu je použit tento rozsah přímé pedagogické činnosti: 

• pro druh činnosti 11 - MŠ - učitel 31 hod. týdně, zástupce ředitele pro MŠ (5. platový stupeň, 9. platová třída) se sníženou PPČ o 11 hodin 

na 20 hodin týdně (= 31 - 11), 

• pro druh činnosti 21 - ZŠ - učitel 22 hod. týdně, ředitel ZŠ (5. platový stupeň, 13. platová třída) učí 8 hod. týdně a učitel - výchovný poradce 

ZŠ (5. platový stupeň, 13. platová třída) 20 hodin týdně (ZŠ do 250 dětí, PPČ snížena o 2 hodiny týdně), (8 + 20 = 28 hodin), 1,5 úvazku 

učitele (6. platový stupeň, 12. platová třída), v tom 1 úvazek zástupce ředitele ZŠ se sníženou PPČ o 11 hodin týdně a 0,5 úvazku učitele 

ZŠ (11 +11 = 22 hodin), 

• pro druh činnosti 21 – speciální pedagog 20 hodin týdně, z toho 4 hodiny v běžné třídě a 16 hodin ve třídě dle § 16 odst. 9 ŠZ, 

• pro druh činnosti 81 - ŠD - vychovatel 30 hod. týdně, 

• pro druh činnosti 21 – ZŠ - asistent pedagoga ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 (36 hod. týdně na plný úvazek). 
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Platová 
třída 4. 

Platová 
třída 5. 

Platová 
třída 6. 

Platová 
třída 7. 

Platová 
třída 8. 

Platová 
třída 9. 

Platová 
třída 10. 

Platová 
třída 11. 

Platová 
třída 12. 

Platová 
třída 13. 

Platová 
třída 14. 

a b c d 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11 1 5 4b01      66,5      

11 1 6 4b01      31      

21 1 5 4b01          28  

21 1 7 4b01         11   

21 1 6 4b01         22   

21 1 5 4b01         44   

21 1 4 4b01         44   

21 1 3 4b01         22   

21 0 2 4b01     27       

21 5 4 4b01         20   

81 2 1 4b01     30       

81 2 5 4b01      12      

Celkem 4b30     57 109,5   163 28  

Vyplňují pouze organizace zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

Ve sl. a, b se vyplní kódy podle číselníků uvedených v příloze Metodického pokynu k výkazu P 1-04 a v Metodickém pokynu k výkazu P 1c-01 (s. 3). 

V odd. IVb. se uvádí počet hodin přímé pedagogické činnosti jen za pedagogické pracovníky, kteří mají uvedený v oddíle IVa. zdroj financování 11   a zároveň 

jen za vybrané kombinace druhu činnosti (11, 21, 34, 42, 51, 52, 53, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 81) a skupiny profesí pedagogických pracovníků viz Metodický 
pokyn k výkazu P 1c-01 (s. 3). 

Pro každou takovou kombinaci se uvede v odd. IVb. průměrný týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti, která je stanovena ředitelem právnické osoby 

vykonávající činnost školy nebo školského zařízení v souladu s nařízením vlády č. 75/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a odpovídající výši úvazku 

uvedeného v odd. IVa., a to včetně všech odpočtů, kterými byl snížen počet hodin PPČ v souladu s tímto nařízením vlády. 

Neuvádějí se zde žádné přespočetné hodiny nad rámec stanoveného týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti (ty jsou vykazovány samostatně v odd. IVc.) 

ani právě jedna hodina pedagogické intervence nad rámec týdenního rozsahu v případě uplatnění § 2 odst. 6 NV č. 75/2005 Sb., která se zahrnuje do plného 

pracovního úvazku. 
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IVc. Hodiny přímé pedagogické činnosti pevně stanovené nad rámec týdenního rozsahu snížené o hodiny výuky nad 

rámec RVP (např. nepovinných předmětů, pedagogické intervence apod.) a o hodiny nezahrnované do PHškoly/asistenta, 

podle platových tříd a platových stupňů, ve vybraných druzích škol a školní družině (ze státního rozpočtu, kromě podpůrných 

opatření a ESF) 
V tomto oddíle se vykazují jako kladné hodnoty přespočetné hodiny a jako záporné hodnoty (popř. se odečítají od přespočetných hodin) např. 

hodiny výuky nepovinných předmětů a hodiny spec. pedagoga zajišťované v běžné třídě, tj. např. na ZŠ – 21: 

• učí ředitel školy (5. platový stupeň, 13. platová třída) 4 přespočetné hodiny a 1 hodinu nepovinného předmětu (4 – 1 = 3), 

• učí zástupce ředitele (6. platový stupeň, 12. platová třída) 5 přespočetných hodin, 

• učí speciální pedagog (4. platový stupeň, 12. platová třída) celkem 4 hodiny v běžné třídě v úvazku (- 4), 

• učí učitel (3. platový stupeň, 12. platová třída) 1 přespočetnou hodinu a 2 hodiny pedagogické intervence nad rámec týdenního rozsahu   

PPČ (+1). Hodiny PI nad týdenní rozsah se do odd. IVc. nevykazují. 
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Číslo 

řádku 

Platová 

třída 4. 

Platová 

třída 5. 

Platová 

třída 6. 

Platová 

třída 7. 

Platová 

třída 8. 

Platová 

třída 9. 

Platová 

třída 10. 

Platová 

třída 11. 

Platová 

třída 12. 

Platová 

třída 13. 

Platová 

třída 14. 

a b c d 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11 1  5 4c01      4      

21 1 5 4c01          3  

21 1 6 4c01         5   

21 1 5 4c01         2   

21 5 4 4c01         -4   

21 1 3 4c01         1   

81 2 1 4c01     2       

Celkem 4c50     2 4   4 3  

Vyplňují pouze organizace zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

Ve sl. a, b se vyplní kódy podle číselníků uvedených v příloze Metodického pokynu k výkazu P 1-04 a v Metodickém pokynu k výkazu P 1c-01 (s. 3). 

V odd. IVc. se přespočetné hodiny vykazují za předpokladu, že jsou pedagogickým pracovníkům k 30. 9. pevně stanoveny v rozvrhu vyučovacích hodin nad 

rámec jejich týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti (§ 23 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 132 zákoníku práce), která 
je mu stanovena v souladu s nařízením vlády č. 75/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

V odd. IVc. se neuvádějí přespočetné hodiny s jiným zdrojem financování, než je ZF 11, přespočetné hodiny nad rámec RVP (např. nepovinných 

předmětů, pedagogické intervence apod.) a přespočetné hodiny nezahrnované do PHškoly/asistenta (např. hodiny PPČ speciálního pedagoga realizované 

v běžné třídě). 

Oddíl IVc. zároveň slouží k odpočtu hodin přímé pedagogické činnosti v rámci úvazku vykázaných v oddíle IVb., které se realizují nad rámec RVP (např. 

nepovinných předmětů, pedagogické intervence apod.) nebo se nezahrnují do PHškoly/PHasistenta (např. hodiny PPČ speciálního pedagoga realizované 

v běžné třídě).  

Tam, kde nejsou uvedeny přespočetné hodiny či je vyučováno více hodin v úvazku (z odd. IVb.), které je nutno odpočítat, než je počet uvedených přespočetných 

hodin, budou výsledné hodiny v odd. IVc. nabývat záporných hodnot! 

Poznámka k celkovému počtu hodin PPČ, tj. možná kontrola pro ZŠ, SŠ a konzervatoře: 
Součet počtu hodin PPČ uvedených v odd. IVb. a počtu hodin PPČ uvedených v odd. IVc., po odpočtu hodin PPČ asistentů pedagoga s kódem 0, odpovídá součtu 

počtu hodin PPČ jednotlivých pedagogických pracovníků bez asistentů pedagoga (tj. počtu hodin výuky povinných a povinně volitelných předmětů v průměru za 

týden) dle rozvrhu vyučovacích hodin (§ 28 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
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VIII. Průměrný týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti snížené o hodiny výuky nad rámec RVP (např. 

nepovinných předmětů, pedagogické intervence apod.) a o hodiny nezahrnované do PHškoly/asistenta, konaných v rámci 

dohod mimo pracovní poměr ve vybraných druzích škol a školní družině (ze státního rozpočtu, kromě podpůrných opatření 

a ESF) 
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Číslo 
řádku 

Průměrný týdenní 

počet hodin PPČ 

 

a b c 2 
3 

4 

5 

21 1 0801 10 

Celkem 0840 10 

Vyplňují pouze organizace zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

Ve sl. a, b se vyplní kódy podle číselníků uvedených v příloze Metodického pokynu k výkazu P 1-04 a v Metodickém pokynu k výkazu P 1c-01 (s. 5). 
Uvádí se jen počet hodin přímé pedagogické činnosti za vybrané kombinace druhu činnosti (11, 21, 34, 42, 51, 52, 53, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 81) a skupiny 
profesí pedagogických pracovníků – viz Metodický pokyn k výkazu P 1c-01 (s. 5). 
Za každou takovou kombinaci se uvede v odd. VIII. průměrný týdenní počet hodin povinných a povinně volitelných předmětů vyučovaných v základních 

školách, středních školách a konzervatořích, resp. průměrné týdenní počty hodin přímé pedagogické činnosti v případě mateřských škol a školních družin v rámci 
dohod konaných mimo pracovní poměr placených jen ze státního rozpočtu, kromě podpůrných opatření a ESF (pouze kód financování 11). 
Přesná specifikace hodin PPČ, které lze vykazovat v odd. VIII., je uvedena v Metodickém pokynu k výkazu P 1c-01 (s. 5) a dodatcích k tomuto pokynu. 
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Příklady vykazování hodin PPČ k zajištění pedagogické intervence u učitele ZŠ 

 

Příklad 1: Učitel 2. st. ZŠ má při tzv. „plném úvazku“ stanoven týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 22 hodin, na práce 

související připadá zbytek do 40 hodin týdně. Tomuto učiteli navíc ředitel nařídil vykonávat podpůrné opatření pedagogická 

intervence v rozsahu 1 hodiny týdně. Tady se § 2 odst. 6 nařízení vlády uplatní a učiteli se zvýší týdenní rozsah přímé pedagogické 

činnosti na 23 hodin týdně; na práce související připadne zbytek do 40 hodin týdně. 

 

Příklad 2: Učitel 2. st. ZŠ má při tzv. „plném úvazku“ stanoven týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 22 hodin, na práce 

související připadá zbytek do 40 hodin týdně. Tomuto učiteli navíc ředitel nařídil vykonávat podpůrné opatření pedagogická 

intervence v rozsahu 3 hodiny týdně. Tady se § 2 odst. 6 nařízení vlády uplatní a učiteli se zvýší týdenní rozsah přímé pedagogické 

činnosti na 23 hodin týdně, dvě hodiny pedagogické intervence nad týdenní rozsah jsou pak v rámci přespočetných hodin (v odd. 

IVc. se nevykazují); na práce související připadne zbytek do 40 hodin týdně.  

 

Příklad 3: Učitel 2. st. ZŠ má při tzv. „plném úvazku“ stanoven týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 22 (20+2 PI) hodin, 

na práce související připadá zbytek do 40 hodin týdně. Tento učitel má součástí svého stálého rozvrhu i 2 hodiny pedagogické 

intervence. V tomto případě se § 2 odst. 6 nařízení vlády neuplatní, tj. učitel má týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 22 

hodin týdně; na práce související připadne zbytek do 40 hodin týdně.  

 

Příklad 4: Součástí tzv. plného úvazku učitele 2. st. ZŠ je 20 hodin přímé pedagogické činnosti v rámci stálého (běžného) rozvrhu 

a k tomu vykonává 3 hodiny pedagogické intervence. Na práce související připadá zbytek do 40 hodin týdně. V tomto případě se 

§ 2 odst. 6 nařízení vlády uplatní, tj. učitel má týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 23 hodin týdně; na práce související 

připadne zbytek do 40 hodin týdně.  

 

Příklad 5: Učitel 2. st. ZŠ má poloviční úvazek, tj. 11 hodin týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti, na práce související 

připadá zbytek do 20 hodin týdně. Tomuto učiteli ředitel nemůže nařídit vykonávat podpůrné opatření pedagogická intervence v 

rozsahu 1 nebo více hodin týdně nad stanovený rozsah 11 hodin. Tady se § 2 odst. 6 nařízení vlády neuplatní, jedná se o zkrácený 

úvazek. Ředitel se však může v takovém případě s učitelem domluvit na navýšení úvazku (např. u 1 hodiny PI by to znamenalo 

navýšení úvazku na 0,5454, čímž se zvýší učiteli týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti na 12 hodin). 

 

 

Vykazování hodin PPČ s hodinami pedagogické intervence dle výše uvedených příkladů ve výkaze P1c-01: 
 

SKUTEČNOST VYKAZOVÁNÍ V P1c-01 
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. 

Příklad 1 22 1 1 22 *) 0 1 

Příklad 2 22 3 1 22 *)     0**) 1 

Příklad 3 20 2 1             22  -2 0,9091 

Příklad 4 20 3 1 22 *) -2 0,9091 

Příklad 5 11 1 0,5454             12 -1 0,5 

 

*)   První hodina PI nad stanovený rozsah počtu PPČ hodin plného pracovního úvazku se zahrnuje mezi hodiny PPČ plného pracovního úvazku, ale v odd. IVb. a 

IVc. se nevykazuje. 

**) Druhá a další hodina PI nad stanovený rozsah počtu hodin PPČ plného pracovního úvazku jsou přespočetné, ale v odd. IVc. se nevykazují. 


