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METODICKÝ MATERIÁL K POSTUPU STANOVENÍ TÝDENNÍHO ROZSAHU
PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI ZÁSTUPCŮ ŘEDITELE
ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
ÚVOD
Metodické doporučení je určeno mateřským a základním školám a školským zařízením.
Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně
pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „nařízení vlády“), účinná od 1. 9. 2022, upravuje nová pravidla pro stanovení rozsahu přímé
pedagogické činnosti (dále jen „PPČ“) pro zástupce ředitele školy nebo školského zařízení 1 . Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro ředitele škol a školských zařízení návod pro stanovení rozsahu
PPČ podle nových pravidel.
Z důvodu specifické úpravy pro školy, ve kterých se uskutečňuje praktické vyučování, tedy střední a vyšší
odborné školy a konzervatoře, byl pro tyto subjekty připraven zvláštní materiál.
Dle současné právní úpravy (podle nařízení vlády účinného do 31. 8. 2022) je pro stanovení týdenního rozsahu
PPČ zástupců ředitele školy a školského zařízení rozhodný počet „tříd“, tj. tříd, studijních skupin, oddělení, kurzů,
výchovných skupin, případně speciálně pedagogického centra; v případě základní umělecké školy, konzervatoře,
jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a střední odborné školy s výtvarnými obory se počet
24 vyučovacích hodin týdně počítá jako jedna třída. Pokud jde o více zástupců ředitele školy nebo školského
zařízení, pak je rozhodující počet těchto organizačních jednotek, které byly každému z nich přiděleny. Rozsah
PPČ ředitele školy a školského zařízení a jeho zástupce je určován podle počtu tříd, a to stanovením konkrétního
rozsahu dle přílohy k nařízení vlády.
Novela nařízení vlády upouští od dosavadního způsobu stanovení týdenního rozsahu PPČ vázaného na počet
tříd připadajících na konkrétního vedoucího pracovníka a nově stanovuje způsob výpočtu celkového rozsahu
hodin, o které je možno v rámci školy nebo školského zařízení rozsah PPČ všem zástupcům ředitele školy nebo
školského zařízení dohromady snížit z výše odpovídající jejich pedagogické profesi. Jejich rozsah PPČ nebude
tedy určován absolutní hodnotou uvedenou v příloze k nařízení vlády, ale ředitel školy nebo školského zařízení
bude mít možnost variovat jeho výši v rámci tzv. „banky odpočtů“, jak je označován celkový rozsah možného
snížení (maximum možného snížení) týdenního rozsahu PPČ všech zástupců ředitele školy nebo školského
zařízení v rámci jedné právnické osoby. Celkový rozsah snížení (odpočtů) PPČ je určen podle počtu rozhodných
jednotek. Rozpětí počtu jednotek a rozsah odpočtů jsou nastaveny tak, aby odpovídaly standardní praxi
organizace škol a školských zařízení.
Nový způsob určení týdenního rozsahu PPČ zohledňuje i nadále velikost školy a školského zařízení a organizační
strukturu, tedy i existenci dalších pracovišť. Zároveň však stanovuje minimální počet jednotek, které musí
právnická osoba mít, aby vznikl nárok na snížení PPČ zástupci ředitele školy nebo školského zařízení.
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Upozorňujeme, že „zástupcem ředitele školy“ a „druhem školy“ se v přílohách č. 2 a 3 k nařízení vlády rozumí „zástupce
ředitele školy a/nebo školského zařízení“ a „druh školy a/nebo školského zařízení“, což vyplývá z legislativní zkratky v § 1
nařízení vlády.
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Novela tím posiluje postavení ředitele školy a školského zařízení jako manažera školy a školského zařízení,
který může rozsah PPČ jednotlivých zástupců ředitele školy nebo školského zařízení určit podle individuálních
potřeb školy a školského zařízení, a to až do výše celkového rozsahu snížení PPČ těchto vedoucích
pedagogických pracovníků vypočteného pro celou právnickou osobu vykonávající činnost školy nebo školského
zařízení.
Nakládání s bankou odpočtů je zcela v kompetenci ředitele školy nebo školského zařízení a záleží pouze na
jeho rozhodnutí, zda a jakým způsobem banku odpočtů mezi své zástupce rozdělí a pro kterou školu nebo
školské zařízení funkci zástupce určí, pokud právnická osoba vykonává činnost více druhů škol nebo školských
zařízení.
Ředitel školy nebo školského zařízení navíc může ustanovit funkci svého zástupce se sníženou PPČ i na škole
nebo ve školském zařízení, které nenaplní požadovaný počet jednotek pro vytvoření banky odpočtů a tedy pro
snížení PPČ daného zástupce, jestliže právnická osoba vykonává činnost více druhů škol nebo školských zařízení
a díky jinému druhu, kde je počet jednotek dostatečný, bude banka odpočtů vytvořena. Bude-li například
právnická osoba vykonávat činnost mateřské školy se 2 jednotkami a činnost základní školy s 8 jednotkami, pak
celkový počet jednotek bude 10 a v bance odpočtů díky tomu bude pro snížení PPČ zástupce ředitele školy
celkem 17 hodin týdně (viz postup dle § 4b odst. 3 nařízení vlády). Ředitel školy může v uvedeném případě určit
i zástupce mateřské školy, ačkoli počet jednotek by nebyl dostatečný pro vytvoření banky, kdyby mateřská škola
byla jediným druhem, jehož činnost právnická osoba vykonává.
Je potřeba zdůraznit, že ředitel školy nebo školského zařízení může určit svého zástupce i v případě, kdy
nejsou splněny podmínky pro vytvoření banky odpočtů. V takovém případě však nemůže dojít ke snížení PPČ
daného zástupce ředitele školy nebo školského zařízení.
Za účelem určení zástupce ředitele školy či školského zařízení, kterému bude ředitelem školy nebo školského
zařízení snížen týdenní rozsah PPČ, není právními předpisy vyžadováno jmenování. Postačuje tak dle našeho
názoru například specifikace těchto pozic v organizačním řádu s popisem rozsahu jejich pravomocí, případně
oznámení této skutečnosti jiným způsobem ovšem tak, aby byl zřejmý rozsah pravomocí a povinností s touto
pozicí spojený.

BANKA ODPOČTŮ
Banka odpočtů je součtem všech hodin, které má ředitel školy nebo školského zařízení k dispozici pro snížení
týdenního rozsahu PPČ svého zástupce/svých zástupců. Banka odpočtů je tedy pojmem, který označuje
celkový rozsah snížení hodin PPČ u dané právnické osoby, v jehož rámci je možno snížit týdenní rozsah PPČ
všem zástupcům ředitele příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.
Nicméně platí, že týdenní rozsah PPČ zástupce ředitele školy nebo školského zařízení nesmí být nižší než
stanovený týdenní rozsah PPČ ředitele školy nebo školského zařízení (kromě případů, kdy zástupce ředitele
školy nebo školského zařízení zároveň vykonává činnost výchovného poradce nebo koordinátora v oblasti
informačních a komunikačních technologií – pak může být rozsah jeho PPČ nižší, nikdy však nesmí činit méně
než polovinu týdenního rozsahu PPČ stanoveného pro ředitele školy nebo školského zařízení v příloze č. 1
k nařízení vlády).
Ředitel školy nebo školského zařízení si zjistí velikost banky odpočtů pro danou právnickou osobu a určí si počet
zástupců ředitele školy nebo školského zařízení. Tomuto zástupci nebo těmto zástupcům dle svého uvážení
a s ohledem na objem jejich povinností a potřeby školy nebo školského zařízení určí týdenní rozsah PPČ odečtem
počtu hodin z jejich týdenního rozsahu PPČ stanoveného pro příslušnou pedagogickou profesi (viz bod 4 níže)
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tak, aby celkový součet odpočtů nepřekročil velikost banky odpočtů (celkový počet odpočitatelných hodin PPČ
pro danou právnickou osobu), přičemž ředitel školy nebo školského zařízení není povinen vyčerpat banku celou.

JEDNOTKA
Nově nejsou v nařízení vlády organizační jednotky, podle kterých se stanoví výše PPČ vedoucích pracovníků,
označovány souhrnným pojmem „třída“, nýbrž „jednotka“.
Do počtu rozhodného pro stanovení týdenního rozsahu PPČ, respektive pro stanovení objemu banky odpočtů
se jako jednotky započítávají:
a) třídy, studijní skupiny, výchovné skupiny, oddělení, speciálně pedagogické centrum a školní klub2; třídy
gymnázia se sportovní přípravou, do kterých jsou zařazeni pouze žáci tohoto oboru vzdělání, se
započítávají dvojnásobně,
b) u základní umělecké školy, konzervatoře, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a střední
odborné školy s výtvarnými obory je jako jedna jednotka stanoveno 24 vyučovacích hodin týdně.

PŘÍLOHY K NAŘÍZENÍ VLÁDY
Příloha č. 1 k nařízení vlády stanoví týdenní rozsah PPČ pedagogických pracovníků.
Příloha č. 2 k nařízení vlády stanoví rozsah snížení týdenního rozsahu PPČ zástupce ředitele školy
nebo školského zařízení:







mateřské školy,
základní školy,
střední školy,
konzervatoře a
školní družiny.

Příloha č. 3 k nařízení vlády stanoví rozsah snížení týdenního rozsahu PPČ zástupce ředitele školy
nebo školského zařízení:
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základní umělecké školy,
internátu,
jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky,
domova mládeže,
školského poradenského zařízení,
vyšší odborné školy,
školního klubu a
školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou
péči.

Školní klub se vždy započítává jako 1 jednotka, bez ohledu na to, zda je nebo není dále nějak organizačně členěn.

4

JAK POSTUPOVAT PŘI STANOVENÍ PPČ ZÁSTUPCI NEBO ZÁSTUPCŮM ŘEDITELE ŠKOLY
NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ?
1) ŘEDITEL ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ URČÍ POČET JEDNOTEK PRO KAŽDÝ DRUH ŠKOLY
A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ, JEJICHŽ ČINNOST PRÁVNICKÁ OSOBA VYKONÁVÁ.
Do celkového součtu jednotek za každý druh školy a školského zařízení se započtou i jednotky všech dalších
pracovišť.

2) NA ZÁKLADĚ POČTU JEDNOTEK SE URČÍ ROZSAH SNÍŽENÍ PPČ PODLE PŘÍLOHY Č. 2 A 3 K
NAŘÍZENÍ VLÁDY POSTUPEM PODLE § 4B NAŘÍZENÍ VLÁDY.
Pro určení rozsahu snížení PPČ zástupce ředitele školy nebo školského zařízení je rozhodující, zda právnická
osoba vykonává činnost 1 či více druhů škol nebo školských zařízení. Celkový rozsah snížení PPČ je pak
určován podle počtu jednotek dle následujícího klíče:
V případě právnické osoby vykonávající činnost:
a) 1 druhu školy nebo školského zařízení
Rozsah snížení PPČ zástupce ředitele školy nebo školského zařízení odpovídá hodnotě uvedené
v příloze č. 2 nebo 3 k nařízení vlády (§ 4b odst. 1 nařízení vlády).

PŘÍKLAD 1
Mateřská škola (příloha č. 2 k nařízení vlády)
Pracoviště

Počet jednotek

MŠ

8 tříd

Banka odpočtů

14 hodin týdně

Výpočet:
Mateřská škola má celkem 8 tříd (jednotek). Dle přílohy č. 2 (bodu 1) k nařízení vlády činí rozsah snížení PPČ pro
zástupce ředitele školy 14 hodin týdně. Ředitel školy může mezi libovolný počet zástupců ředitele školy
rozdělit maximálně 14 hodin, které jim budou odečteny z týdenního rozsahu PPČ.

PŘÍKLAD 2
Základní umělecká škola (příloha č. 3 k nařízení vlády)
Pracoviště

Počet jednotek

Základní umělecká škola

32 jednotek

Banka odpočtů

18 hodin týdně

V případě ZUŠ je nutné rozlišovat činnosti učitele v individuální výuce a ve skupinové nebo kolektivní výuce.
V uvedeném případě se jedná o snížení odpovídající zástupci ředitele školy vykonávajícího činnost učitele
v individuální výuce.
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b) 1 druhu školy nebo školského zařízení dle přílohy č. 2 a 1 druhu školy nebo školského zařízení dle
přílohy č. 3
Rozsah snížení PPČ se stanoví součtem hodnot uvedených u obou druhů škol nebo školských zařízení,
jejichž činnost právnická osoba vykonává (§ 4b odst. 2 písm. a) nařízení vlády).

PŘÍKLAD
Právnickou osobu tvoří základní škola a základní umělecká škola.
Pracoviště

Počet jednotek

Počet hodin do banky odpočtů

Základní škola

39 tříd

44 hodin týdně

Základní umělecká škola

17 jednotek

12 hodin týdně

Banka odpočtů – celkem

56 hodin týdně

Výpočet:
ZŠ: při 39 jednotkách je snížení o 44 hodin týdně (33 + 11 za každé další započaté rozpětí o počtu 9 jednotek
nad rámec 35 jednotek).
ZUŠ (zástupce ředitele vykonává činnost učitele ve skupinové nebo kolektivní výuce): při 17 jednotkách je
snížení o 12 hodin týdně.
Celkový rozsah snížení PPČ: 44 + 12 = 56 hodin.

c) 1 druhu školy nebo školského zařízení podle přílohy č. 2 a více druhů škol nebo školských zařízení
podle přílohy č. 3
Rozsah snížení PPČ se stanoví součtem hodnot uvedených u všech druhů škol nebo školských zařízení,
jejichž činnost právnická osoba vykonává (podle § 4b odst. 2 písm. b) nařízení vlády).

PŘÍKLAD
Právnickou osobu tvoří základní škola (1. a 2. stupeň), základní umělecká škola a školní klub.
Pracoviště

Počet jednotek

Počet hodin do banky odpočtů

Základní škola

18 tříd

22 hodin týdně

Základní umělecká škola

10 jednotek

9 hodin týdně

Školní klub

3 hodiny týdně

Banka odpočtů – celkem

34 hodin týdně

Výpočet:
ZŠ: při 18 jednotkách je snížení o 22 hodin týdně.
ZUŠ (zástupce ředitele vykonává činnost učitele ve skupinové nebo kolektivní výuce): při 10 jednotkách je
snížení o 9 hodin týdně.
Snížení u školního klubu je o 3 hodiny týdně.
Celkový rozsah snížení PPČ: 22 + 9 + 3 = 34 hodin.
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d) více druhů škol nebo školských zařízení podle přílohy č. 2
K určení rozsahu snížení PPČ je nutné sečíst jednotky všech druhů škol nebo školských zařízení,
jejichž činnost právnická osoba vykonává. Rozsah snížení PPČ se následně stanoví podle druhu školy,
jehož činnost právnická osoba vykonává, u kterého je v příloze č. 2 k nařízení vlády stanovena
hodnota nejvyšší s výjimkou školní družiny (§ 4b odst. 3 nařízení vlády).
Rozsah snížení PPČ tedy nelze stanovit podle hodnot uvedených u školní družiny, nicméně jednotky
školní družiny se do banky odpočtů (celkového součtu jednotek) započítávají.

PŘÍKLAD
Právnickou osobu tvoří základní škola (1. a 2. stupeň) spolu se školní družinou a mateřská škola.
Pracoviště

Počet jednotek

Základní škola

18 tříd

Mateřská škola

5 tříd

Školní družina

2 oddělení

Banka odpočtů – celkem

Počet hodin do banky odpočtů

32 hodin týdně

Výpočet:
Celkový počet jednotek je 25. Tomuto rozsahu odpovídá u základní školy snížení PPČ o 22 hodin týdně,
u mateřské školy pak 32 hodin (17 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 za každé další započaté rozpětí o počtu 3 jednotek nad
rámec 12 jednotek). Hodnota pro mateřskou školu je vyšší, velikost banky odpočtů proto bude stanovena podle
mateřské školy – 32 hodin.

e) více druhů škol nebo školských zařízení podle přílohy č. 3
Rozsah snížení PPČ se stanoví součtem hodnot uvedených u všech druhů škol nebo školských zařízení,
jejichž činnost právnická osoba vykonává (§ 4b odst. 4 nařízení vlády).

PŘÍKLAD
Právnickou osobu tvoří základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.
Pracoviště

Počet jednotek

Počet hodin do banky odpočtů

Základní umělecká škola

17 jednotek

14 hodin týdně

Jazyková škola

12 jednotek

9 hodin týdně

Banka odpočtů – celkem

23 hodin týdně

Výpočet:
ZUŠ (zástupce ředitele vykonává činnost učitele v individuální výuce): při 17 jednotkách je snížení o 14 hodin
týdně.
Jazyková škola: při 12 jednotkách je snížení o 9 hodin týdně.
Celkový rozsah snížení PPČ: 14 + 9 = 23 hodin.

7
f) více druhů škol nebo školských zařízení podle přílohy č. 2 a 1 druhu školy nebo školského zařízení
podle přílohy č. 3
K určení rozsahu snížení PPČ je v tomto případě nutné postupovat následujícím způsobem (dle § 4b
odst. 5 písm. a) nařízení vlády):
1. Nejprve se stanoví rozsah snížení PPČ u druhu školy nebo školského zařízení podle přílohy č. 3
k nařízení vlády podle hodnoty uvedené u druhu školy nebo školského zařízení, jejichž činnost
právnická osoba vykonává (viz § 4b odst. 1 nařízení vlády).
2. Poté je potřeba sečíst jednotky všech druhů škol nebo školských zařízení podle přílohy č. 2,
jejichž činnost právnická osoba vykonává, přičemž rozsah snížení PPČ se stanoví podle druhu
školy, jehož činnost právnická osoba vykonává, u kterého je v příloze č. 2 k nařízení vlády
stanovena hodnota nejvyšší s výjimkou školní družiny (viz § 4b odst. 3 nařízení vlády).
3. Konečné snížení rozsahu PPČ se pak stanoví součtem hodnot stanovených podle bodu 1 a 2.

PŘÍKLAD
Právnickou osobu tvoří základní škola (1. a 2. stupeň) spolu se školní družinou a základní umělecká škola.
Pracoviště

Počet jednotek

Základní škola

23 tříd

Školní družina

2 oddělení

Základní umělecká škola

16 jednotek

Banka odpočtů

Počet hodin do banky odpočtů
22 hodin týdně
14 hodin týdně
36 hodin týdně

Výpočet:
Celkový počet jednotek za základní školu a školní družinu je 25 (škola a školské zařízení dle přílohy č. 2 k nařízení
vlády), dle školní družiny není možné hodnotu snížení PPČ v tomto případě určovat, u základní školy odpovídá
25 jednotkám snížení PPČ o 22 hodin týdně.
Při velikosti 16 jednotek odpovídá snížení PPČ na ZUŠ o 14 hodin týdně v případě zástupce ředitele školy
vykonávajícího činnost učitele v individuální výuce.
Celkový obsah banky odpočtů odpovídá součtu těchto dvou hodnot: 22 + 14 = 36 hodin.

g) více druhů škol nebo školských zařízení podle přílohy č. 2 a více druhů škol nebo školských zařízení
podle přílohy č. 3
K určení rozsahu snížení PPČ je v tomto případě nutné postupovat následujícím způsobem (dle § 4b
odst. 5 písm. b) nařízení vlády):
1. Nejprve je potřeba sečíst jednotky všech druhů škol nebo školských zařízení podle přílohy č. 2,
jejichž činnost právnická osoba vykonává, přičemž rozsah snížení PPČ se stanoví podle druhu
školy, jehož činnost právnická osoba vykonává, u kterého je v příloze č. 2 k nařízení vlády
stanovena hodnota nejvyšší s výjimkou školní družiny (viz § 4b odst. 3 nařízení vlády).
2. Poté se stanoví rozsah snížení PPČ u druhů škol nebo školských zařízení podle přílohy č. 3
k nařízení vlády, a to součtem hodnot uvedených u všech druhů škol nebo školských zařízení,
jejichž činnost právnická osoba vykonává (viz § 4b odst. 4 nařízení vlády).
3. Konečné snížení rozsahu PPČ se pak stanoví součtem hodnot stanovených podle bodu 1 a 2.
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PŘÍKLAD
Právnickou osobu tvoří základní škola, střední škola (bez praktického vyučování), domov mládeže a školní
klub.
Pracoviště

Počet jednotek

Základní škola

18 tříd

Střední škola

12 tříd

Domov mládeže

7 výchovných skupin

Školní klub
Banka odpočtů – celkem
52
Výpočet:

Počet hodin do banky odpočtů
33 hodin týdně
12 hodin týdně
3 hodiny týdně
48 hodin týdně

Celkový počet jednotek za základní školu a střední školu je 30. U základní i střední školy je rozsah snížení PPČ
odpovídající 30 jednotkám shodně stanoven na 33 hodin týdně.
DM: při 7 jednotkách je snížení o 12 hodin týdně (10 + 2 za každé další započaté rozpětí o počtu 7 jednotek nad
rámec 5 jednotek).
U školního klubu je snížení vždy o 3 hodiny týdně.
Celkový rozsah snížení PPČ je součtem těchto hodnot, tedy 33 + 12 + 3 = 48 hodin.

3) BONIFIKACE DALŠÍHO PRACOVIŠTĚ (§ 4D NAŘÍZENÍ VLÁDY)3.
U mateřských škol, základních škol, středních škol a konzervatoří je celkový počet odpočtů v rámci banky
odpočtů navýšen o další 2 hodiny týdně za každé další pracoviště, pokud bude v tomto dalším
pracovišti dosažen minimální počet 3 jednotek.
V případě školských poradenských zařízení je za každé další pracoviště do týdenního rozsahu snížení PPČ
zástupce ředitele školy nebo školského zařízení započítána navíc 1 hodina.

3

Další pracoviště musí odpovídat definici dle § 161 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se tedy o takové
pracoviště, které s hlavním sídlem ani s jiným pracovištěm školy či školského zařízení prostorově nesouvisí, není s ním
stavebně nebo technicky spojeno, ani není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném organizačním
uspořádání by mohlo být ve školském rejstříku zapsáno jako samostatná právnická osoba.
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PŘÍKLAD 1
Právnickou osobu tvoří základní škola (1. a 2. stupeň) spolu se školní družinou a mateřská škola sestávající
z více pracovišť. Základní škola a školní družina sídlí celkem ve třech vzdálených budovách a mateřská škola
sídlí v jiných dalších třech vzdálených budovách v jiných částech města.
Pracoviště
ZŠ + ŠD (sídlo)
ZŠ + ŠD (další
pracoviště)
ZŠ + ŠD (další

Počet jednotek
7 tříd + 2 oddělení
ŠD
9 tříd + 1 oddělení

pracoviště)
MŠ
(další pracoviště)

ŠD
3 třídy + 1 oddělení
ŠD
3 třídy

MŠ (další pracoviště)

2 třídy

MŠ (další pracoviště)

2 třídy

Celkem

30 jednotek

Banka odpočtů

Bonifikace dalšího pracoviště
+ 2 hodiny týdně

35 hodin
týdně

Banka odpočtů – celkem

+ 2 hodiny týdně
+ 2 hodiny týdně
bez bonifikace
bez bonifikace

41 hodin týdně

Výpočet:
Vzhledem k celkovému počtu 30 jednotek představuje snížení PPČ dle přílohy č. 2 celkem 35 hodin (odpočet za
MŠ je výhodnější – 17 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 za každé další započaté rozpětí o počtu 3 jednotek nad rámec
12 jednotek). Dále se banka odpočtů navýší o 2 hodiny za každé další pracoviště, které má alespoň 3 jednotky
(celkem 3x2). Celkem lze tedy mezi libovolný počet zástupců ředitele školy rozdělit 41 hodin, které jim budou
odečteny z týdenního rozsahu PPČ.

PŘÍKLAD 2
Právnickou osobu tvoří základní škola (1. a 2. stupeň) spolu se školní družinou, další pracoviště základní školy
se školní družinou a třetí vzdálená budova je mateřská škola.
Pracoviště

Počet jednotek

ZŠ + ŠD (sídlo)

18 tříd + 3 oddělení ŠD

ZŠ + ŠD (další pracoviště)

5 tříd + 1 oddělení ŠD

MŠ (další pracoviště)

4 třídy

Banka odpočtů – celkem

Banka odpočtů

Bonifikace dalšího pracoviště
Bez bonifikace

38 hodin týdně

+ 2 hodiny týdně
+ 2 hodiny týdně

42 hodin týdně

Výpočet:
Vzhledem k celkovému počtu 31 jednotek za základní školu, mateřskou školu a školní družinu představuje
snížení PPČ dle přílohy č. 2 celkem 38 hodin (odpočet za MŠ je výhodnější – 17 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 za každé
další započaté rozpětí o počtu 3 jednotek nad rámec 12 jednotek). Dále se banka odpočtů navýší o 2 hodiny za
každé další pracoviště, které má alespoň 3 jednotky (celkem 2x2). Celkem lze tedy mezi libovolný počet zástupců
ředitele školy rozdělit 42 hodin, které jim budou odečteny z týdenního rozsahu PPČ.
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PŘÍKLAD 3
Školské poradenské zařízení s dalším pracovištěm
Právnickou osobu tvoří školské poradenské zařízení se 2 dalšími pracovišti.
Pracoviště

Banka odpočtů

Školské poradenské zařízení (sídlo)

12 hodin týdně

Bonifikace dalšího pracoviště

Školské poradenské zařízení (další pracoviště)

+ 1 hodina týdně

Školské poradenské zařízení (další pracoviště)

+ 1 hodina týdně

Banka odpočtů – celkem

14 hodin týdně

Výpočet:
Dle bodu 6 přílohy č. 3 se zástupci ředitele školského poradenského zařízení snižuje rozsah PPČ o 12 hodin
týdně. Dle § 4d odst. 2 nařízení vlády se do rozsahu PPČ zástupce ředitele školy nebo školského zařízení navíc
započítává 1 hodina týdně za každé další pracoviště školského poradenského zařízení. Celkem tedy lze týdenní
PPČ zástupce ředitele školského zařízení snížit o 14 hodin (12 + 1 + 1 hodin).

4) STANOVENÍ POČTU ZÁSTUPCŮ ŘEDITELE ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ROZSAHU
JEJICH PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI
V okamžiku, kdy je řediteli školy nebo školského zařízení známa celková hodnota odpočtů pro právnickou
osobu, v jejímž čele stojí, může se rozhodnout, kolik zástupců ředitele školy nebo školského zařízení určí
a v jakém rozsahu jim bude PPČ snížena.
Při stanovení konkrétního rozsahu PPČ se v případě každého zástupce ředitele školy nebo školského zařízení
vychází z PPČ, která odpovídá příslušné pedagogické profesi dle přílohy č. 1 k nařízení vlády, kterou daný
zástupce vykonává.
Rozsah snížení PPČ konkrétního zástupce ředitele školy nebo školského zařízení nesmí být nižší než
týdenní rozsah PPČ ředitele školy nebo školského zařízení. Pod tento rozsah se může zástupce ředitele
školy nebo školského zařízení dostat jen v případě, pokud vykonává další činnost podle § 3 odst. 2
a 3 nařízení vlády (tedy zastává pozici výchovného poradce nebo vykonává specializovanou činnost
koordinátora v oblasti informačních a komunikačních technologií); ani v tomto případě však jeho rozsah PPČ
nesmí činit méně než polovinu rozsahu PPČ ředitele školy nebo školského zařízení.
Ředitel školy nebo školského zařízení nemusí upravovat rozsah snížení PPČ zástupce ředitele školy nebo
školského zařízení podle § 4a až 4f, dojde-li v průběhu školního roku ke změně počtu dětí, žáků nebo
studentů ve škole nebo školském zařízení nebo jednotek ve škole nebo školském zařízení, což by mohlo
mít vliv na stanovení rozsahu snížení PPČ oproti původně stanovenému rozsahu snížení PPČ. K nastavení
rozsahu PPČ u zástupců ředitele školy nebo školského zařízení tak dochází k 1. září daného školního roku a
může zůstat v platnosti po celý školní rok, i v případech, kdy dojde k výrazné změně organizace školy nebo
školského zařízení (například v průběhu školního roku dojde ke sloučení tříd, čímž se změní rozhodný počet
jednotek apod.). Zároveň však má ředitel školy nebo školského zařízení možnost přistoupit ke změně
nastavení, například dojde-li ke sloučení více subjektů, a tedy i k výraznému navýšení počtu jednotek
příslušné právnické osoby apod.
Upozorňujeme však, že bez dohody se zástupcem ředitele školy nebo školského zařízení (tj. bez jeho
souhlasu) může ředitel školy nebo školského zařízení ke změně rozsahu PPČ zástupce ředitele školy nebo
školského zařízení přistoupit v souladu s § 23 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících pouze pro
pololetí školního vyučování.
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PŘÍKLAD 1
Pracoviště

Počet jednotek

Mateřská škola

4 třídy

Banka odpočtů

11 hodin týdně

Výpočet
Při stanovení celkového rozsahu snížení se postupuje podle § 4b odst. 1. Dle přílohy č. 2 činí týdenní rozsah
snížení PPČ zástupce ředitele mateřské školy 11 hodin týdně. Následně se vybere v příloze č. 1 bodu 1.1 týdenní
rozsah hodin PPČ učitele MŠ, který činí 31 hodin. Týdenní rozsah hodin PPČ zástupce ředitele školy se stanoví
následným výpočtem: 31 hodin – 11 hodin = 20 hodin, přičemž platí, že ředitel školy nemusí vyčerpat všechny
hodiny z banky, tudíž snížení může být i nižší nebo žádné.

PŘÍKLAD 2
Pracoviště

Počet jednotek

Základní škola s druhým stupněm

20 tříd

Banka odpočtů

22 hodin týdně

Výpočet
Při stanovení celkového rozsahu snížení se postupuje podle § 4b odst. 1. Dle přílohy č. 2 činí týdenní rozsah
snížení PPČ zástupce ředitele základní školy 22 hodin týdně. Následně se vybere v příloze č. 1 bodu 2.1 týdenní
rozsah hodin PPČ učitele ZŠ, který činí 22 hodin. Ředitel školy může stanovit 2 zástupce ředitele školy (např. pro
1. a 2. stupeň) a každému z nich sníží PPČ z banky odpočtů dle vlastního uvážení. Týdenní rozsah hodin PPČ
zástupce ředitele školy se tak stanoví např.:

 zástupce ředitele školy pro 2. stupeň: 22 hodin – 15 hodin = 7 hodin PPČ týdně;
 zástupce ředitele školy pro 1. stupeň: 22 hodin – 7 hodin = 15 hodin PPČ týdně.

U pedagogických pracovníků, u nichž je v příloze č. 1 k nařízení vlády uveden rozsah PPČ v rozmezí, se snižuje
PPČ z takového počtu hodin, který je v rámci příslušné školy či školského zařízení využíván (což může být
například upraveno vnitřními předpisy) tak, aby bylo zajištěno rovné zacházení se všemi zaměstnanci.

PŘÍKLAD 4
Pracoviště

Počet jednotek

Školní družina

8 oddělení

Banka odpočtů

7 hodin týdně

Výpočet
Při stanovení celkového rozsahu snížení se postupuje podle § 4b odst. 1 nařízení vlády. Dle přílohy č. 2 k nařízení
vlády činí týdenní rozsah snížení PPČ zástupce ředitele v samostatné školní družině 7 hodin týdně. Následně se
vybere v příloze č. 1 bodu 7.1 týdenní rozsah hodin PPČ vychovatele ve školní družině, který činí 28-30 hodin.
V příslušném školském zařízení je vnitřním předpisem stanoven rozsah PPČ vychovatele na 29 hodin týdně.

 zástupce ředitele školského zařízení: 29 hodin – 7 hodin = 22 hodin PPČ týdně.
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5) PŘÍLOHY K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 75/2005 SB.

PŘÍLOHA Č. 1 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 75/2005 SB.
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti

DRUH ŠKOLY / PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

POČET JEDNOTEK, NENÍ-LI
UVEDENO JINAK

TÝDENNÍ ROZSAH HODIN
PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ
ČINNOSTI

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA
1.1. učitel

1.2. ředitel

1.3. ředitel mateřské školy s internátním
provozem

31
1 až 2

20

3 až 4

15

5 až 6

12

7 až 10

9

11 a více

6

1

16

2

14

3 až 6

12

7 až 10

9

11 a více

6

1.4. ředitel mateřské školy s internátním provozem
v minimálním rozsahu 110 hodin nepřetržitého
provozu týdně nebo mateřské školy
s internátním provozem a se speciálním
pedagogickým centrem

5

2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
2.1. učitel

22

2.2. učitel a) 1. ročníku základní školy
b) prvního stupně základní školy zřízené
podle § 16 odst. 9 školského zákona
c) třídy zřízené podle § 16 odst.
9 školského zákona na prvním stupni
základní školy
d) přípravné třídy základní školy
e) přípravného stupně základní školy
speciální
2.3. ředitel základní školy s prvním stupněm

2.4. ředitel základní školy a) s druhým stupněm
b) s prvním a druhým
stupněm

20 až 22

1 až 6

12

7 až 10

10

11 a více

8

do 9

8

10 až 18

7

19 až 23

6

24 a více

5

13

2.5. ředitel základní školy s prvním stupněm
zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

2.6. ředitel základní školy s prvním a druhým
stupněm zřízené podle § 16 odst. 9 školského
zákona

1 až 6

12

7 až 10

9

11 a více

7

do 9

7

10 až 14

6

15 až 18

5

19 a více

4

3. INTERNÁT
3.1. vychovatel

27 až 28

3.2. vedoucí vychovatel

15 až 17

3.3. ředitel

do 9

8

10 až 14

7

15 až 18

6

19 a více

5

4. STŘEDNÍ ŠKOLA, KONZERVATOŘ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
4.1. učitel všeobecně vzdělávacích a odborných
předmětů
4.2. ředitel

21
do 8

6

9 až 16

4

17 a více

2

4.3. učitel praktického vyučování

21 až 25

4.4. učitel předmětu řízení motorových vozidel
v praktickém vyučování

30 až 35

4.5. vedoucí učitel odborného výcviku nebo
zástupce ředitele školy pro odborný výcvik

nejvýše v průměru 7 hodin
týdně za období školního
vyučování

4.6. učitel odborného výcviku

25 až 35

4.7. učitel odborného výcviku výhradně ve třídě
nebo škole zřízené podle § 16 odst.
9 školského zákona

21 až 33

4.8. trenér sportovní přípravy

21 až 26

5. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
23

5.1. učitel – individuální výuka
– skupinová a kolektivní výuka
5.2. ředitel

21
do 9

9

10 až 24

6

25 a více

3

6. JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
6.1. učitel
6.2. ředitel

21
do 8

6

9 až 16

4

17 a více

2

14
7. ŠKOLNÍ DRUŽINA
28 až 30

7.1. vychovatel

7.2. vedoucí vychovatel

7.3. ředitel

3

25

4 až 6

23

7 až 11

21

12 až 14

19

15 a více

17

do 4

20

5 až 6

17

7 a více

15

8. ŠKOLNÍ KLUB
8.1. vychovatel

28 až 30

8.2. vedoucí vychovatel

25

8.3. ředitel

20

9. ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY A PRO PREVENTIVNĚ
VÝCHOVNOU PÉČI
9.1. vychovatel
25 až 27
9.2. vedoucí vychovatel

9.3. ředitel

15 až 17
do 9 dětí

8

10 až 14

7

15 až 18

6

19 a více

5

10. DOMOV MLÁDEŽE
10.1. vychovatel

10.2. vedoucí vychovatel

10.3. ředitel

30 až 32
3 až 5

20

6 až 12

18

13 až 19

16

20 až 26

14

27 a více

12

do 12

10

13 a více

9

11. ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ
ředitel

nejméně 3

12. ŠKOLA V PŘÍRODĚ
ředitel

9

13. STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
13.1. pedagog volného času

13.2. ředitel

celoroční vedení pravidelných
aktivit v průměrné délce
trvání nejméně 6 hodin týdně
celoroční vedení alespoň
jedné vzdělávací aktivity
v průměrné délce trvání
nejméně 2 hodin týdně

15
14. ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
14.1. učitel

nejméně 21

14.2. ředitel

nejméně 3

15. PLAVECKÁ ŠKOLA
15.1. učitel

22 až 30

15.2. ředitel

nejméně 3

16. OSTATNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
16.1. Psycholog

20 až 24

16.2. Speciální pedagog

20 až 24

16.3. Trenér

21 až 26

16.4. Asistent pedagoga
16.5. Asistent pedagoga vykonávající činnost jako
podpůrné opatření

36
32 až 36
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PŘÍLOHA Č. 2 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 75/2005 SB.
Snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele
praktického vyučování

DRUH ŠKOLY

POČET JEDNOTEK, NENÍ-LI
UVEDENO JINAK

SNÍŽENÍ TÝDENNÍHO
ROZSAHU HODIN PŘÍMÉ
PEDAGOGICKÉ
ČINNOSTI

4 až 6

o 11 hodin týdně

7 až 9

o 14 hodin týdně

10 až 12
v každém dalším rozpětí
o počtu 3 jednotek

o 17 hodin týdně

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA

zástupce ředitele školy

o další 3 hodiny týdně

2. MATEŘSKÁ ŠKOLA S INTERNÁTNÍM PROVOZEM NEBO S INTERNÁTNÍM PROVOZEM V MINIMÁLNÍM
ROZSAHU 110 HODIN NEPŘETRŽITÉHO PROVOZU TÝDNĚ NEBO S INTERNÁTNÍM PROVOZEM
A SE SPECIÁLNÍM PEDAGOGICKÝM CENTREM
zástupce ředitele školy
3 a více
o 15 hodin týdně
3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

zástupce ředitele školy

5 až 6

o 9 hodin týdně

7 až 14

o 11 hodin týdně

15 až 17

o 15 hodin týdně

18 až 26

o 22 hodin týdně

27 až 35
v každém dalším rozpětí
o počtu 9 jednotek

o 33 hodin týdně
o dalších 11 hodin týdně

4. STŘEDNÍ ŠKOLA A KONZERVATOŘ

zástupce ředitele školy nebo vedoucí učitel
praktického vyučování

4 až 8

o 7 hodin týdně

9 až 14

o 11 hodin týdně

15 až 17

o 16 hodin týdně

18 až 26

o 22 hodin týdně

27 až 35
v každém dalším rozpětí
o počtu 9 jednotek

o 33 hodin týdně
o dalších 11 hodin týdně

5. ŠKOLNÍ DRUŽINA

zástupce ředitele školy

2 až 3

o 3 hodiny týdně

4 až 6

o 5 hodin týdně

7 až 11

o 7 hodin týdně

12 až 14

o 9 hodin týdně

15 a více

o 11 hodin týdně

17

PŘÍLOHA Č. 3 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 75/2005 SB.
Snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy

DRUH ŠKOLY

POČET JEDNOTEK,
NENÍ-LI UVEDENO
JINAK

SNÍŽENÍ TÝDENNÍHO
ROZSAHU HODIN
PŘÍMÉ PEDAGOGICKÉ
ČINNOSTI

5 až 14

o 16 hodin týdně

15 až 22

o 18 hodin týdně

23 a více

o 19 hodin týdně

do 14

o 11 hodin týdně

15 až 29

o 14 hodin týdně

30 až 39

o 18 hodin týdně

40 a více

o 23 hodin týdně

do 14

o 9 hodin týdně

15 až 29

o 12 hodin týdně

30 až 39

o 16 hodin týdně

40 a více

o 21 hodin týdně

do 14

o 9 hodin týdně

15 až 29

o 12 hodin týdně

30 a více

o 15 hodin týdně

1. INTERNÁT
zástupce ředitele školy
2. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
zástupce ředitele školy vykonávající
činnost učitele v individuální výuce

zástupce ředitele školy vykonávající činnost
učitele ve skupinové nebo kolektivní výuce
3. JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
zástupce ředitele školy

4. ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY A PRO PREVENTIVNĚ
VÝCHOVNOU PÉČI
zástupce ředitele školy

5 až 14 dětí

o 14 hodin týdně

15 až 22 dětí

o 16 hodin týdně

23 a více dětí

o 17 hodin týdně

do 5

o 10 hodin týdně

v každém dalším rozpětí
o počtu 7 jednotek

o další 2 hodiny týdně

5. DOMOV MLÁDEŽE
zástupce ředitele školy
6. ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ
zástupce ředitele školy

o 12 hodin týdně

7. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

zástupce ředitele školy

do 8

o 7 hodin týdně

9 až 14

o 11 hodin týdně

15 až 17

o 16 hodin týdně

18 až 26

o 22 hodin týdně

27 a více

o 33 hodin týdně

8. ŠKOLNÍ KLUB
zástupce ředitele školy

o 3 hodiny týdně

