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Osnova semináře:
Jak ovlivňuje PHmax, PHškoly zdroje financování školy?

Na čem závisí výše financí pro pedagogické a nepedagogické pracovníky?

Jaké výkazy jsou pro MŠMT podkladem pro stanovení financí? 

Jaké konkrétní informace z nich získá?

Výkaz P1c-01 jako vstupenka pro získání financí na PP

Rozbor jednotlivých oddílů

Specifické situace a jejich správné zaevidování do výkazu (pracovní neschopnost z různých úhlů pohledu, 
podpůrná opatření, asistent pedagoga nejen v běžných třídách, pedagogická intervence, nepovinné 
předměty…)

Praktické příklady standardních i zvláštních situací

Výkaz P1d-01 a jeho specifika

Rozbor jednotlivých položek

Praktický příklad

K čemu pomůže…



PHmax, PHškoly v souvislosti s financováním
• PHmax je stanoven v podobě maximálního počtu hodin výuky (včetně nezbytného dělení) ve třídě 

v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě (průměrného počtu žáků).

• PHškoly je skutečná  týdenní vyučovací povinnost stanovená v dané škole (souhrn všech úvazků 
školy alias rozvrh v příslušném školním roce).

Příklad: 

• PHmax (vypočtený) 310

Varianta 1:

• PHškoly 300

• (skutečný odučený počet hodin dle rozvrhu)

• PHškoly(300) < PHmax vypočtený (310) … škola dostane peníze na PHškoly (300) hodin

Varianta 2:

• PHškoly 320

• (skutečný odučený počet hodin dle rozvrhu)

• PHškoly (320) > PHmax vypočtený (310) … škola dostane peníze pouze na PHmax (310) 



PHmax, PHškoly v souvislosti s financováním
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Závislost výše financí pro PP a NP
• Pedagogičtí pracovníci – podle výkaznictví (zejména P1c-01)

• Objem platových tarifů podle vykázaných údajů

• Normativ ostatních nárokových složek platů /1 pedagoga

• Normativ nenárokových složek platu /1 pedagoga

• Opravný koef. zohledňující naplněnost běžných tříd a oddělení 

• Opravný koef. zohledňující inkluzi v běžných třídách a odděleních

• Nepedagogičtí pracovníci -podle normativů stanovených MŠMT

• Na ředitelství

• Na pracoviště

• Na třídu 

Normativy jsou uvedeny ve Věstníku MŠMT č. 2/2020 (příp. http://www.msmt.cz/file/50700/)

http://www.msmt.cz/file/50700/


Výkazy jako podklad pro stanovení financí

• Matrika – počty žáků potažmo průměrný počet žáků (pro PP i NP)

• Výkaz o ředitelství – odloučená pracoviště (u MŠ i PP, ostatní jen NP)

• P1c-01 – platové tarify, výše základních úvazků, nadúvazkové hodiny, 

dohody PP

• P1d-01 – změny vzhledem k vykázanému P1c-01 pro následující školní 

rok, tedy od 1. 9. 202x

• Informace pro zřizovatele, kraje pro čerpání z rezervy v případě změn 

významného charakteru



Závislost výkazů P1c-01 a P1-04

• Škola odešle v elektronické podobě nejprve výkaz P 1-04 a následně odešle 
nejpozději do 15. 10. 2020 i výkaz P 1c-01. 

• Zároveň zpracovatelskému místu pošle i výpis dat potvrzený ředitelem/kou
organizace. 

• Podobně při dodatečných opravách v datech výkazů P 1-04, musí organizace 
znovu odeslat i výkaz P 1c-01, pokud i v něm došlo ke změně.

• Zpracovatelské místo 

• pro zřizované krajem odbor školství KÚ (v Praze odbor školství… Magistrátu hl. m)

• pro zřizované obcí nebo svazkem obcí odbor školství úřadu obce s rozšířenou působností 

(v Praze viz výše)



P1c-01 a jeho oddíly

• Oddíl IV.
• Nepedagogičtí zaměstnanci (jen ze státního rozpočtu, vč. PO a ESF) podle 

platových tříd a platových stupňů.

• Nečlení se podle jednotlivých druhů činnosti, vyplňuje se za všechny druhy 
činnosti dohromady.

• Oddíl IVa.
• Pedagogičtí pracovníci (jen ze státního rozpočtu, vč. PO a ESF) podle 

platových tříd a platových stupňů.

• Údaje jsou rozepisovány v členění podle druhu činnosti (sloupec a), skupiny 
profesí pedagogických pracovníků (sloupec b), platového stupně (sloupec c) a 
zdroje financování (sloupec d). ZF je rozhodný pro evidenci v dalších oddílech 
(01,11,02,12,03,13).



P1c-01 a jeho oddíly

• Oddíl IVa.
• Učitelé, vychovatelé, učitelé OV, speciální pedagog, asistenti pedagoga ve 

třídě zřízené podle § 16 odst. 9…

• Školní asistent a chůva nejsou pedagogičtí pracovníci, do oddílů IVa, IVb, IVc
a VIII nevstupují.

• ZF xy kde pro x =0 není ve stavu, x =1 je ve stavu
pro y =1 SR kap 333, y= 2 PO, y= 3 ESF

Do dalších oddílů jen 11!!!
Zaokrouhlení na 4 desetinná místa.



P1c-01 a jeho oddíly
• Oddíl IVb.

• Rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků podle 
platových tříd a platových stupňů ve vybraných druzích škol a školní družině 
(jen ze státního rozpočtu, kromě PO a ESF), tj. týdenní rozsah PPČ.

• Musí být v souladu s NV 75/2005 Sb.

• Jen za pedagogické pracovníky, kteří mají v odd. IVa uveden zdroj 
financování 11.

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

• Zaokrouhlení na 2 des. m., a to i v následujících oddílech.



P1c-01 a jeho oddíly

• Oddíl IVc.
• Hodiny přímé pedagogické činnosti pevně stanovené nad rámec týdenního 

rozsahu podle platových tříd a stupňů snížené o hodiny výuky nepovinných 
předmětů (nad rámec RVP) a jen ze státního rozpočtu, kromě PO a ESF.

• Uvádějí se jen údaje za pedagogické pracovníky, kteří mají v oddíle IVa uveden 
zdroj financování 11 a jsou vykázáni v odd. IVb (rozsah PPČ).

• Je-li vyučováno více hodin nepovinných předmětů, než je počet uvedených 
přespočetných hodin, budou výsledné hodiny nabývat záporných hodnot!

• Oddíl VI.
• Zvlášť pedagogové i nepedagogové dle druhu činnosti – zvláštní složky platu 

(v platovém výměru).



P1c-01 a jeho oddíly

• Oddíl VIII.
• Průměrný týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti konaných v rámci 

dohod mimo pracovní poměr ve vybraných druzích škol a školní družině (jen 
ze státního rozpočtu, kromě ESF a PO).
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Vyplňování P1c-01

(formulář)

Ř 13. PT 5. PS   7 hodin (5 + 2 přespoč.…)

U1 12. PT 6. PS   25 hodin (22 + 3 přespoč., z toho 1 hod NP)

U2 12. PT 3. PS   22 hodin pracovní neschopnost a je zástup na PS

U3 12. PT 5. PS   22 hodin  zástup za pracovní neschopnost na PS

U4 12. PT 3. PS   22 hodin pracovní neschopnost a je zástup na DPP

U5 12. PT 5. PS   22 hodin  zástup za pracovní neschopnost na DPP

U6 12. PT 6. PS   22 hodin (20 + 2 PO) 

AP 8. PT 5 PS 0,5 úvazku z PO

Příklad pro P1c-01



P1d-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.

• Vyplní elektronicky, také zpracovatelskému místu.

• Zaokrouhlení na 2 desetinná místa. 

• Každá organizace vyplňuje jeden formulář.

• Pro každou organizaci jsou automaticky předvyplněny z dat výkazu 

P 1c-01 k datu 30. 9. minulého kalendářního roku (ve sloupci 1 je
uveden součet hodnot z oddílů IVb., IVc. a VIII.).



P1d-01(formulář)
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Číslo 
řádku

Výchozí stav
PPČ

k 30. 9. 2019

Změna PPČ
k 30. 9. 2020

(+/-/0)

Předpoklad
PPČ

k 30. 9. 2020

a b c d 1 2 e

11 0101

11 0101

11 0101

11 0101

Celkem 0110



P1d-01
• Vyplní se:

• ve sl. a jsou uvedeny kódy podle číselníků (11 MŠ, 21 ZŠ, 34 SŠ…),

• ve sl. b jsou uvedeny kódy podle číselníků (1 Učitelé, 
2 Vychovatelé, 3 Učitelé odborného výcviku…),

• ve sl. 1 – týdenní počet hodin PPČ pro konkrétní kombinaci druhu činnosti a 
skupiny profesí pedagogických pracovníků (výkaz P1c – 01):
• možno měnit, pokud 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 (sloučení…),

• není přípustné měnit údaj z jiných než výše uvedených důvodů, např. za účelem opravy 
nebo doplnění chybně vykázaných dat z minulého kalendářního roku.



P1d-01

• Vyplní se:
• ve sl. 2 vyplní se předpokládaná změna v průměrném týdenním počtu hodin 

PPČ pro konkrétní kombinaci druhu činnosti a skupiny profesí pedagogických 
pracovníků (pouze u povinných a povinně volitelných předmětů) k 30. 9. 
aktuálního kalendářního roku,
• pracovní smlouvy a i DPP…, ZF11, 

• odráží očekávané změny v organizaci vzdělávání a poskytování školských služeb v příštím 
školním roce na základě výsledků zápisů a přijímacího řízení či změn ve školském 
rejstříku, 

• v případě zvýšení se uvádí ve sloupci 2 změna s plusovým znaménkem, v případě snížení 
s mínusovým znaménkem, stav beze změny – uvádí se „0“.



P1d-01
• Vyplní se:

• ve sl. e předpokládaný stav v počtu hodin PPČ k 30. 9. aktuálního kalendářního roku, který se 
automaticky dopočítá.

POZOR!

• pro předpoklad vzniku nového druhu činnosti anebo nové profesePP, bude 
v P 1d-01 možnost „nového“,

• činí-li předpokládaná absolutní změna týdenního počtu hodin PPČ 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 PPČ 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.



Příklad P1d-01
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„Mateřská a základní škola se školní družinou“ - navýšení přímé pedagogické činnosti od nového školního
roku v mateřské škole, kde vznikne jedna nová třída (7,5 hodiny denně + 2,5 hodiny překryvu), a na
základní škole, kde vznikne jedna nová 1. třída( 23 hodin týdně):
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Číslo 
řádku

Výchozí stav
PPČ

k 30. 9. 2019

Změna PPČ
k 30. 9. 2020

(+/-/0)

Předpoklad
PPČ

k 30. 9. 2020

a b c d 1 2 e

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



Shrnutí:
• Výše financí:

• Pedagogičtí pracovníci podle výkaznictví (zejména P1c-01)

• Nepedagogičtí pracovníci – podle normativů stanovených MŠMT (ředitelství, pracoviště, 
třída)

• Výkazy v souvislosti s financemi
• Matrika, výkaz o ředitelství, P1c-01,P1d-01, Informace pro zřizovatele, krajské statistiky apod. 

• P1c-01 
• Informace o nárocích na finance PP (odd. IV.a –IV.c, VIII)

• Pozor na pracovní neschopnost 

• Pozor na nepovinné předměty (zvláštnost náboženství)

• P1d-01
• Důležitý pro MŠMT pro vyjednávání o rozpočtu

• Jde o předpokládaný počet



Děkuji za pozornost

© Monika Puškinová, s. r. o.
www.monikapuskinova.cz

Ing. Petra Schwarzová

http://www.monikapuskinova.cz/

