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PHmax v mateřských školách
Novela vyhlášky č.14/2005 Sb.
• pro mateřské školy stanovuje školský zákon nastavení
pedagogické práce učitelů mateřských škol hodnotami PHmax,
které jsou upravené ve vyhlášce č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání
• novela vyhlášky stanovuje v podobě PHmax maximální počet
hodin přímé pedagogické činnosti financované ze státního
rozpočtu na mateřskou školu podle počtu tříd v jednom
pracovišti (samostatné budově) zřizované krajem, obcí nebo
svazkem obcí
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PHmax v mateřských školách
Novela vyhlášky č.14/2005 Sb.
• jsou zohledněny druhy provozu mateřské školy – polodenní,
celodenní a internátní
• norma je nastavena i mateřským školám při zdravotnických
zařízeních
• výhody: rozhodujícím faktorem je skutečný počet hodin PPČ
potřebný pro zajištění provozu mateřské školy (zohledněno i
překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů) – flexibilní
reakce na aktuální potřeby při rozpisu služeb učitelů
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PHmax v mateřských školách
Novela vyhlášky č.14/2005 Sb.

…...
• v průsečíku údajů o „počtu tříd“ a „průměrné doby provozu“,
nalezneme ve vyhlášce hodnotu PHmax pro danou mateřskou
školu
• tabulky a hodnoty PHmax se liší dle druhu provozu – tabulka pro
celodenní, polodenní a internátní provoz
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PHmax v mateřských školách
•
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•

•
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Stanovení PHmax pro mateřské školy
počet tříd školy/pracoviště = součet počtu běžných tříd a počtu
speciálních tříd
více pracovišť školy – výpočet PHmax zvlášť pro každé
pracoviště
více různých provozů – výpočet pro PHmax každý druh
provozu samostatně (ve vyhlášce č. 14/2005 Sb. jednotlivé
tabulky: polodenní, celodenní, internátní)
mateřské školy při zdravotnických zařízeních - údaje ve výkazu
S 4-01 odd. III, hodnota PHmax za každou třídu MŠ tohoto
zařízení
– 31 hodin týdně

PHmax v mateřských školách
Typ MŠ

MŠ jednotřídní

MŠ dvoutřídní

MŠ trojtřídní
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Průměrná
délka provozu
denně (hod)

PHmax

Počet hodin přímé
pedagogické činnosti (PPČ)
PHmax školy

Počet pedagogů
(přepočtené úvazky)
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PHmax je pro tuto MŠ
62,5 hodin týdně.
Hodnota PHmax je pro
MŠ plně vyhovující.





Ředitelka: 20 h
Učitelka (1,0): 31 h
Učitelka (0,37): 11,5 h
= 62,5 hod. týdně




Ředitelka: 1 (1,0)
Učitelky: 2 (1,37)
3 (2,37)

10,5

PHmax je pro tuto MŠ
125 hodin týdně.
Hodnota PHmax je pro
MŠ plně vyhovující.





Ředitelka: 20 h
Učitelky (3): 93 h
Učitelka (0,38): 12 h
= 125 hod. týdně




Ředitelka: 1 (1,0)
Učitelky: 4 (3,8)
5 (4,38)




Ředitelka: 15 h

Zástupkyně ředitelky:

25 h
Učitelky (4): 124 h

Učitelka (0,67): 20,77 h
= 184,77 hod. týdně

10,5

PHmax je pro tuto MŠ
185 hodin týdně.
Hodnota PHmax je pro
MŠ plně vyhovující.




Ředitelka: 1 (1,0)
Zástupkyně
ředitelky: 1 (1,0)
Učitelky: 5 (4,67)
7 (6,67)

PHmax v mateřských školách
Typ MŠ

MŠ šestitřídní

MŠ trojtřídní

MŠ dvoutřídní
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Průměrná délka
provozu denně
(hod)
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PHmax

PHmax je pro tuto MŠ
380 hodin týdně.
Hodnota PHmax je pro
MŠ plně vyhovující.

PHmax je pro tuto MŠ
162,5 hodin týdně
(z toho celodenní
celodenní třídy 10
třídy 120h, polodenní
polodenní třída 6
třídy 42,5h). Hodnota
PHmax je pro MŠ plně
vyhovující.
PHmax 115 hodin týdně
není pro tuto MŠ
vyhovující. Možnosti
řešení jsou upravit délku
9,5
provozu, upravit úvazek
učitele či dofinancovat
z jiných zdrojů.

Počet hodin přímé
pedagogické činnosti (PPČ)
PHmax školy














Ředitelka: 12 h
Zástupkyně ředitelky:
20 h
Učitelky (11): 341 h
Učitelka (0,22): 7 h
= 380 hod. týdně

Počet pedagogů
(přepočtené úvazky)





Ředitelka: 15 h
Zástupkyně ředitelky: 
25 h

Učitelky (3): 93 h
Učitelka (0,95): 29,5 h 
= 162,5 hod. týdně

Ředitelka: 20 h
Učitelky (3): 93 h
Učitelka (0,5): 15,5 h
= 128,5 hod. týdně




Ředitelka: 1 (1,0)
Zástupkyně ředitelky:
1 (1,0)
Učitelky: 12 (11,22)
14 (13,22)

Ředitelka: 1 (1,0)
Zástupkyně ředitelky:
1 (1,0)
Učitelky: 5 (4,95)
7 (6,95)

Ředitelka: 1 (1,0)
Učitelky: 4 (3,5)
5 (4,5)

• Výkazy S 1-01; P 1c-01
• K 30. 9. 2019 jsou pro MŠ „poukázkou“ na finanční
prostředky, které škola obdrží ze státního rozpočtu pro
rok 2020!
• VÝKAZ o mateřské škole S 1-01
- Správně uvést druh provozu pracoviště – polodenní,
celodenní, internátní;
- správně uvést průměrnou dobu provozu pracoviště;
- počet tříd pracoviště podle druhu provozu.
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• VÝKAZ o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním
školství P 1c-01
- Oddíl IV a. Pedagogičtí pracovníci jen ze státního
rozpočtu podle platových tříd a stupňů
Uvádět správně přepočtené úvazky pedagogických
pracovníků.
- Oddíl IV b. Rozsah přímé pedagogické činnosti
pedagogických pracovníků podle platových tříd a stupňů
Uvádět správně stanovenou výši hodin přímé pedagogické
činnosti s ohledem na NV č. 75/2005 Sb. a vykonávanou
činnost v souvislostí na velikost úvazku uvedenou v oddíle
IV a.
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• Rozvojový program
• „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů
se zohledněním provozu mateřských škol“
• Záměrem programu je přispět k usnadnění přechodu na nový
způsob financování regionálního školství v souvislosti s novelou
školského zákona, kterou se mění systém financování regionálního
školství, a to i v oblasti předškolního vzdělávání s odloženou
účinností od 1. 1. 2020.
• Program má zajistit návaznost mezi současným a budoucím
způsobem financování mateřských z hlediska překryvu přímé
pedagogické činnosti učitelů s ohledem na ustanovení § 1d vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů.
• I. Etapa leden – srpen 2019
• II. Etapa září – prosinec 2019

DĚKUJI ZA POZORNOST
Jaroslava.vatalova@msmt.cz
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