P 1c - 01

Výkaz
o evidenčním počtu zaměstnanců
v regionálním školství
podle stavu k 30. 9. 2017
Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění
Kdo výkaz sestavuje
Výkaz sestavují jen organizace, které vyplácejí plat podle
§ 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů. To znamená všechny školy a školská zařízení
v regionálním školství, zapsané v rejstříku škol a školských
zařízení zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo svazkem obcí, které
mají k 30. 9. zaměstnance odměňované z prostředků státního
rozpočtu kapitoly 333. 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.
Organizace odešle v elektronické podobě po síti Internet na
server určený pokyny MŠMT nejprve výkaz P 1-04 a následně
odešle nejpozději do 16. 10. 2017 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.

Zpracovatelským místem je pro organizace zřizované krajem
odbor školství krajského úřadu, v Praze odbor školství Magistrátu
hl. m., pro organizace zřizované obcí nebo svazkem obcí odbor
školství úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze odbor školství
Magistrátu hl. m.), pro organizace zřizované MŠMT je
zpracovatelským místem přímo MŠMT. Bližší informace jsou
k dispozici
na
internetové
stránce
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistikaskolstvi/vykaz-p-1-04-1.
Metodickou a technickou pomoc poskytne v případě potřeby
krajské organizaci na její žádost odbor školství příslušného
krajského úřadu, v Praze odbor školství Magistrátu hl. m.,
u organizací zřízených obcí nebo svazkem obcí úřad obce
s rozšířenou působností (v Praze odbor školství Magistrátu hl. m.).

Společné poznámky k vyplňování výkazu
a) Údaje o evidenčních počtech zaměstnanců k 30. 9. se uvádějí
v přepočtu na plnou pracovní dobu s přesností na 3 desetinná
místa. Údaje o rozsahu přímé pedagogické činnosti v odd. IVb
a údaje o počtu hodin přímé pedagogické činnosti pevně
stanovené nad rámec týdenního rozsahu v odd. IVc se uvádějí
s přesností na 2 desetinná místa.
b) Jako zaměstnanci státního rozpočtu se v tomto textu rozumí
výhradně zaměstnanci v pracovním poměru, zabezpečující
výuku, služby a činnosti, jejichž prostředky na platy jsou
hrazeny ze státního rozpočtu kapitoly 333. Patří sem
i zaměstnanci, kteří vykonávají činnosti na konkrétních
projektech vyhlášených rozvojových programů MŠMT, dále
také zaměstnanci přijatí do pracovního poměru na projekty
financované z kapitoly 333 MŠMT a spolufinancované z ESF.
c) Opravy výkazu po odeslání je nutné předem oznámit
zpracovatelskému místu a po opravě celý výkaz znovu po
provedení kontrol odeslat.
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 případě výskytu některých závažných chyb si může
pořizovací program zápis komentáře přímo vyžádat.
Vyšší zpracovatelská jednotka, popř. MŠMT si může od
organizace vyžádat písemné zdůvodnění i dodatečně.

Vysvětlivky k údajům
Údaje záhlaví internetového výkazu jsou automaticky
doplňovány z platného rejstříku škol a školských zařízení.
Každá organizace vyplňuje jeden formulář.
V oddílech IVa, IVb, IVc a VI 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 Pokynech k vyplnění výkazu P 1-04.
Oddíl IV.
Nepedagogičtí zaměstnanci (jen ze státního rozpočtu) 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 nepedagogičtí zaměstnanci, jejichž
platy jsou hrazeny z prostředků státního rozpočtu (evidenční
počet přepočtený na plně zaměstnané) podle stavu k 30. 9. podle
platových stupňů a platových tříd (sloupce 1 až 16). Pokud
zaměstnavatel určí plat podle § 6 NV č. 564/2006 Sb., 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 nepedagogických zaměstnanců
celkem, se nevyplňuje. Je generován automaticky.
Oddíl IVa.
Pedagogičtí pracovníci (jen ze státního rozpočtu) podle
platových tříd a platových stupňů
Údaje o evidenčních počtech pedagogických pracovníků jsou
rozepisovány v členění podle druhu činnosti (sloupec a), kategorie
pedagogických pracovníků (sloupec b), platového stupně (sloupec
c) a počtu let započitatelné praxe (sloupec d).
- sl. a - vyplňují se kódy podle číselníku druhů činnosti škol
a školských zařízení uvedeného v příloze 1) k metodickému
pokynu pro vyplnění výkazu P 1-04
- sl. b - uvádějí se skupiny profesí pedagogických pracovníků
podle následujícího číselníku. V závorce jsou uvedeny příslušné
kategorie pedagogických pracovníků podle číselníku uvedeného
v Příloze 2) k metodickému pokynu pro vyplnění výkazu P 104:
1
2
3
4
5
6
7
8

Učitelé (101, 110, 111, 112, 116, 131)
Vychovatelé (102, 140)
Učitelé odborného výcviku (206)
Asistenti pedagoga (151)
Speciální pedagogové (148) - nezapočítávají se učitelé se
speciálně pedagogickou kvalifikací!
Psychologové (149)
Ostatní pedagogičtí pracovníci (147, 150, 218)
Trenéři (212)

- sl. c - platový stupeň pro pedagogické pracovníky může
nabývat pouze hodnot 1 až 7

- v ř. 0601 se uvede počet pedagogických pracovníků, kteří
pobírají osobní příplatky (§ 131 zákoníku práce)

- sl. d - ve sloupci počet let započitatelné praxe se uvedou roky
praxe, které přísluší k platovým stupňům 1-12 přílohy č. 1 NV
č. 564/2006 Sb., v platném znění podle tohoto číselníku:

- v ř. 0602 se uvede počet pedagogických pracovníků, kteří
pobírají příplatky za vedení (§ 124 zákoníku práce)

délka dosažené praxe
platový stupeň 1
do 1roku
do 2 let
platový stupeň 2
do 4 let
do 6 let
platový stupeň 3
do 9 let
do 12 let
platový stupeň 4
do 15 let
do 19 let
platový stupeň 5
do 23 let
do 27 let
platový stupeň 6
do 32 let
platový stupeň 7
nad 32 let

hodnota kódu ve sl. d
do 1
1-2
2-4
4-6
6-9
9-12
12-15
15-19
19-23
23-27
27-32
nad 32

poznámka k vyplňování:
např. počet let započitatelné praxe k 30. 9. je 9 let a 1 měsíc,
délka započitatelné praxe je do 12 let, uvede se hodnota 9-12
ř. 4a21, kde je uveden součet pedagogických pracovníků
celkem, se nevyplňuje. Je generován automaticky.
Oddíl IVb.
Rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogických
pracovníků (jen ze státního rozpočtu) podle platových tříd
a platových stupňů.
Údaje o rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogických
pracovníků jsou rozepisovány v členění podle druhu činnosti
(sloupec a), kategorie pedagogických pracovníků (sloupec b),
platového stupně (sloupec c) a počtu let započitatelné praxe
(sloupec d) stejným způsobem jako v odd. IVa.
Za každého pedagogického pracovníka vykázaného v oddíle
IVa se uvede týdenní rozsah jeho přímé pedagogické činnosti
(rozsah hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně
pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti), která je
stanovena ředitelem právnické osoby vykonávající činnost školy
nebo školského zařízení v souladu s přílohou k nařízení vlády č.
75/2005 Sb., v platném znění. Při sjednání kratší než stanovené
týdenní pracovní doby se úměrně tomu snižuje rozsah přímé
pedagogické činnosti. Neuvádějí se žádné přespočetné hodiny
(nařízené, dohodnuté nebo nahodilé).
Oddíl IVc.
Hodiny přímé pedagogické činnosti pevně stanovené nad
rámec týdenního rozsahu podle platových tříd a stupňů.
Údaje o hodinách přímé pedagogické činnosti pevně
stanovené nad rámec týdenního rozsahu jsou rozepisovány
v členění podle druhu činnosti (sloupec a), kategorie
pedagogických pracovníků (sloupec b), platového stupně (sloupec
c) a počtu let započitatelné praxe (sloupec d) stejným způsobem
jako v odd. IVa, IVb.
V tomto oddíle jsou vykázány pouze údaje o těch
pedagogických pracovnících z oddílů IVa a IVb, kteří mají k 30. 9.
pevně stanoveny přespočetné hodiny nad rámec týdenního rozsahu
jejich pedagogické činnosti (§ 23 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb.,
v platném znění a § 132 zákoníku práce).
Oddíl VI.
Jednotlivé řádky tohoto oddílu se vyplňují ve vazbě na
příslušné paragrafy zákoníku práce. Uvede se evidenční počet
zaměstnanců (v přepočtu na plnou pracovní dobu) kteří k 30. 9.
pobírají vybrané složky platu ze státního rozpočtu, 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. 0603 se uvede počet pedagogických pracovníků, kteří
pobírají zvláštní příplatky vyplacené podle § 129 zákoníku
práce a stanovené v příloze 10 - skupina I. a II. nařízení vlády č.
564/2006 Sb., 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. 0608 se uvede počet učitelů, kteří budou pobírat příplatek
pro uvádějícího učitele. Tento příplatek může být vyplácen
nejdříve od 1. 9. 2017, pokud bude platný kariérní řád učitelů.
- 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 příloze 10 - skupina I. a II. nařízení vlády č.
564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- v ř. 0612 se uvede počet nepedagogických zaměstnanců, kteří
pobírají ostatní příplatky a tyto příplatky mají uvedené
v platovém výměru

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 pedagogických pracovníků pobírajících příplatek pro
uvádějícího učitele v odd. VI. (ř. 0608) nesmí být vyšší než
počet učitelů 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.

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 104 v odpovídajícím druhu činnosti. Toto nemusí platit naopak

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

oddíl VI:
- počet pedagogických pracovníků pobírajících osobní příplatky
v odd. VI (ř. 0601) by neměl být vyšší než počet pedagogických
pracovníků celkem v ř. 0302 odd. III. výkazu P 1-04 v tomtéž
druhu činnosti
- počet pedagogických pracovníků pobírajících příplatek za
vedení a zastup v odd. VI (ř. 0602) by neměl být vyšší než počet
pedagogických pracovníků celkem v ř. 0302 odd. III. výkazu
P 1-04 v tomtéž druhu činnosti
- počet pedagogických pracovníků pobírajících zvláštní příplatek
v odd. VI (ř. 0603) by neměl být vyšší než počet pedagogických
pracovníků celkem v ř. 0302 odd. III. výkazu P 1-04 v tomtéž
druhu činnosti
- počet pedagogických pracovníků pobírajících ostatní příplatky
v odd. VI (ř. 0604) by neměl být vyšší než počet pedagogických
pracovníků celkem v ř. 0302 odd. III. výkazu P 1-04 v tomtéž
druhu činnosti
- počet pedagogických pracovníků pobírajících specializační
příplatek v odd. VI (ř. 0607) by neměl být vyšší než počet
pedagogických pracovníků v ř. 0302 odd. III výkazu P 1-04
v tomtéž druhu činnosti
- počet pedagogických pracovníků pobírajících příplatek
uvádějícímu učiteli v odd. VI (ř. 0608) by neměl být vyšší než
počet učitelů v ř. 0313 odd. III výkazu P 1-04 v tomtéž druhu
činnosti
- počet nepedagogických zaměstnanců pobírajících osobní
příplatky v odd. VI (ř. 0609) by neměl být vyšší než počet
nepedagogických zaměstnanců celkem v ř. 0319 odd. III.
výkazu P 1-04 v tomtéž druhu činnosti
- počet nepedagogických zaměstnanců pobírajících příplatek za
vedení a zastup v odd. VI (ř. 0610) by neměl být vyšší než počet
nepedagogických zaměstnanců celkem v ř. 0319 odd. III.
výkazu P 1-04 v tomtéž druhu činnosti
- počet nepedagogických zaměstnanců pobírajících zvláštní
příplatek v odd. VI (ř. 0611) by neměl být vyšší než počet
nepedagogických zaměstnanců celkem v ř. 0319 odd. III.
výkazu P 1-04 v tomtéž druhu činnosti
- počet nepedagogických zaměstnanců pobírajících ostatní
příplatky v odd. VI (ř. 0612) by neměl být vyšší než počet
nepedagogických zaměstnanců v ř. 0319 odd. III výkazu P 1-04
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.

oddíl IV.:
- jsou-li vyplněni nepedagogičtí zaměstnanci v odd. IV, musí být
vyplněn průměrný evidenční počet nepedagogických
zaměstnanců v ř. 0319 odd. III výkazu P 1-04. Toto nemusí
platit naopak.
- 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
v ř. 0302 odd. III výkazu P 1-04. Toto nemusí platit naopak.
- počet pedagogických pracovníků v odd. IVa nesmí být větší než
počet pedagogických pracovníků v ř. 0518 odd. V výkazu P 104 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 104 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 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

Příklad struktury pedagogických pracovníků právnické osoby, která vykonává činnost mateřské školy, základní školy a školní družiny
Kategorie
pedagogického
pracovníka
Učitel MŠ
Učitel MŠ
Učitel MŠ
Učitel MŠ
Učitel ZŠ
Učitel ZŠ
Učitel ZŠ
Učitel ZŠ
Učitel ZŠ
Učitel ZŠ
Učitel ZŠ
Učitel ZŠ
Učitel ZŠ
Učitel ZŠ
Učitel ZŠ
Učitel ZŠ
Asistent pedagoga
Vychovatel ŠD
Vychovatel ŠD

Druh činnosti
Mateřská škola
Mateřská škola
Mateřská škola
Mateřská škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Školní družina
Školní družina

Platová
třída

Platový
stupeň

Počet let
započitatelné praxe

přepočtený
úvazek

8
9
9
9
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
8
8
9

1
5
5
6
5
7
6
6
6
5
4
4
4
3
5
5
2
2
5

1
22
25
28
20
34
28
30
31
19
15
16
18
9
24
26
2
2
23

1
1
1
0,5
1
0,5
0,5
1
1
0,455
1
1
1
1
1
1
0,75
1
0,4

Způsob vyplnění oddílu IVa. Pedagogičtí pracovníci (jen ze státního rozpočtu) podle platových tříd a platových stupňů

Druh činnosti

Skupina profesí
pedagogických pracovníků

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

IVa. Pedagogičtí pracovníci (jen ze státního rozpočtu) podle platových tříd a platových stupňů

a

b

c

d

e

11

1

1

1-2

4a01

11

1

5

19-23 4a01

11

1

5

23-27 4a01

1

11

1

6

27-32 4a01

0,5

21

1

5

19-23 4a01

21

1

7

nad 32 4a01

21

1

6

27-32 4a01

2,5

21

1

5

19-23 4a01

0,455

21

1

5

23-27 4a01

21

1

4

15-19 4a01

21

1

3

9-12 4a01

21

4

2

2-4

4a01

0,75

81

2

2

2-4

4a01

1

81

2

5

Celkem

Číslo Platová
řádku třída 4.

4

Platová
třída 5.

Platová
třída 6.

Platová
třída 7.

5

6

7

Platová
třída 8.

Platová
třída 9.

8

9

10

11

12

13

1
1

1
0,5

2
3
1

23-27 4a01
4a21

Platová Platová Platová Platová Platová
třída 10. třída 11. třída 12. třída 13. třída 14.

0,4
2,75

Ve sl. a, b, d se vyplní kódy a hodnoty podle číselníků uvedených v Pokynech a vysvětlivkách.
Sl. c může nabývat hodnotu 1 až 7.

2,9

2

7,455

1

14

Druh činnosti

Skupina profesí
pedagogických pracovníků

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

IVb. Rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků (jen ze státního rozpočtu) podle platových tříd a platových stupňů
V příkladu je použit tento rozsah přímé pedagogické činnosti pro druh činnosti 11 - MŠ učitel 31 hod. týdně, pro druh činnosti 21 - ZŠ učitel 22
hodin týdně, ředitel školy 8 hodin týdně, asistent pedagoga 40 hodin týdně a pro druh činnosti 81 – ŠD vychovatel 30 hodin týdně

a

b

c

11

1

1

1-2 4b01

11

1

5

19-23 4b01

31

11

1

5

23-27 4b01

31

11

1

6

27-32 4b01

15,5

21

1

5

19-23 4b01

21

1

7

nad 32 4b01

11

21

1

6

27-32 4b01

55

21

1

5

19-23 4b01

21

1

5

23-27 4b01

21

1

4

15-19 4b01

66

21

1

3

9-12 4b01

22

21

4

2

2-4 4b01

30

81

2

2

2-4 4b01

30

81

2

5

23-27 4b01

d

Celkem

Číslo Platová
řádku třída 4.

e

4

Platová
třída 5.

Platová
třída 6.

Platová
třída 7.

5

6

7

Platová
třída 8.

Platová
třída 9.

8

9

Platová Platová Platová Platová Platová
třída 10. třída 11. třída 12. třída 13. třída 14.

10

11

12

13

14

31

8

10
44

12

4b30

91

89,5

44

164

8

Ve sl. a, b, d se vyplní kódy a hodnoty podle číselníků uvedených v Pokynech a vysvětlivkách.
Sl. c může nabývat hodnotu 1 až 7.

Druh činnosti

Skupina profesí
pedagogických pracovníků

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

IVc. Hodiny přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků pevně stanovené nad rámec jejich týdenního rozsahu podle
platových tříd a platových stupňů

a

b

c

d

e

11

1

1

1-2

4c01

11

1

5

19-23 4c01

1

11

1

5

23-27 4c01

3

21

1

5

19-23 4c01

21

1

6

27-32 4c01

21

1

5

23-27 4c01

21

1

3

9-12 4c01

81

2

2

2-4

Celkem

Číslo Platová
řádku třída 4.

4

Platová
třída 5.

Platová
třída 6.

Platová
třída 7.

5

6

7

Platová
třída 8.

Platová
třída 9.

8

9

Platová Platová Platová Platová Platová
třída 10. třída 11. třída 12. třída 13. třída 14.

10

11

12

13

2

4
5
2
1

4c01

2

4c50

4

Ve sl. a, b, d se vyplní kódy a hodnoty podle číselníků uvedených v Pokynech a vysvětlivkách.
Sl. c může nabývat hodnotu 1 až 7.

4

2

6

4

14

