METODICKÝ NÁVOD K VYPLNĚNÍ TABULKY MŠ
Příloha č. 3: Tabulka MŠ_Kraj Vysočina, RP: Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol – 2. etapa, č. j.: MSMT-11413/2019-1
RED IZO

Název školy (dle rejstříku)

Místo

Jediná MŠ v obci (doplnit
"ANO" či "NE")

Adresa

IČO (osmimístné číslo bez
mezer)

Celkový počet tříd v MŠ k 1.1.2019
speciální (§16 odst.9)

běžné

Uveďte přesný název školy dle
rejstříku škol a školských
zařízení!!!!

Resortní identifikátor školy

PSČ, obec

ANO (jediná MŠ v obci),
NE (více MŠ v obci bez ohledu
na zřizovatele)

Ulice a č.p.

IČO školy

Celkový počet tříd v MŠ podle údajů, které
budou vykázány k 30.9.2019
speciální (§16 odst.9)

běžné

Předpokládaný průměrný počet dětí na třídu v
MŠ k 30.9.2019
běžné

speciální (§16 odst.9)

předpokládaný počet
dětí v běžných třídách

předpokládaný počet dětí
ve speciálních třídách MŠ
k 30.9.2019 podělit
počtem speciálních tříd,
které budou vykázány k
30. 9. 2019

počet běžných tříd počet speciálních tříd předpokládaný počet předpokládaný počet
MŠ k 30.9.2019 podělit
dle skutečného stavu dle skutečného stavu
běžných tříd MŠ
speciálních tříd MŠ
počtem běžných tříd,
k 1. 1. 2019
k 1. 1. 2019
k 30. 9. 2019
k 30. 9. 2019
které budou vykázány k
30. 9. 2019

IZO pracoviště (uvedou se
všechna pracoviště MŠ)

Průměrná doba provozu
pracoviště MŠ podle údajů, které Počet tříd podle údajů, které
budou vykázány k 30.9.2019
budou vykázány k 30.9.2019
průměrnou dobu provozu
počet tříd dle druhu provozu
napište za dvojtečku dle druhu
(běžných i speciálních)
provozu školy/pracoviště

polodenní:
MŠ (jedno pracoviště) uvede IZO celodenní:
internátní:
MŠ se 2 a více pracovišti uvede: polodenní:
celodenní:
IZO/číslo části
internátní:
Např. 107608162 / 01
polodenní:
celodenní:
internátní:
polodenní:
celodenní:
internátní:
polodenní:
celodenní:
internátní:
polodenní:
celodenní:
internátní:

PHmax k 30.9.2019 (vychází z
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o
Předpokládané PH školy k
předškolním vzdělávání, ve 30.9.2019 (přímá pedagogická
znění pozdějších předpisů)
činnost v MŠ)
spočítejte dle vyhlášky

Předpokládané PH školy =

dle přílohy č. 1
dle přílohy č. 2
dle přílohy č. 3

předpokládaný počet hodin, který bude
uveden ve výkazu P1c-01 (tj. součet hodin z
odd. IVb + odd. IVc + případně z nového
odd. VIII)

Pozn. V případě potřeby přidejte/uberte řádky dle počtu pracovišť MŠ

CELKEM:

součet (předpokládaný počet součet (předpokládaný PHmax
všech tříd MŠ)
školy)

součet (předpokládané PH
školy)

Úvazky ve sloupcích 3, 4, 5 a 6 uvádějte na 4 desetinná místa.

1
2
3
PHmax k 30.9.2019 (vychází z
Předpokládané PH školy k
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o
Předpokládaný počet úvazků
30.9.2019 (přímá pedagogická
předškolním vzdělávání, ve
učitelů v MŠ k 30.9.2019
činnost v MŠ)
znění pozdějších předpisů)
PHmax školy = součet PHmax
výše uvedených pracovišť MŠ

CELKEM za školu:

PH školy = součet PH za
všechna výše uvedená
pracoviště MŠ

předpoklad úvazků učitelů
MŠ, který bude uveden v odd.
IVa + přepočet z odd. IVc +
případně z nového odd. VIII

4

5

6

7

Počet úvazků učitelů stanovený krajským
normativem k 1.1.2019

Předpokládaný počet úvazků učitelů
stanovený krajským normativem k 30.9.2019

Úvazek, na který je dotace žádána (rozdíl
hodnot ze sloupce 3 a 5)

Počet tříd v mateřské škole, na
které je dotace žádána

počet úvazků učitelů hrazených z
normativního rozpisu roku 2019 z přímých
výdajů

předpokládaný počet úvazků učitelů, které
budou hrazeny z přímých výdajů

požadovaná výše úvazků učitelů z rozvojového
programu

počet tříd, kterých se bude
týkat rozvojový program

Pozn.:

1) PH školy a PHmax za školu jsou celkovým součtem těchto hodnot za jednotlivá pracoviště mateřské školy.
2) Při vyplňování údajů vycházejte, prosím, z následující metodiky: http://www.msmt.cz/file/48145/.
3) Přímá pedagogická činnost (tedy PHškoly) vychází z výkazu P 1c-01, oddílu IVb a IVc. Úvazky učitelů z oddílu IVa a přepočtené úvazky z oddílu IVc (viz Pokyny a vysvětlivky pro vyplněnní výkazu P 1c-01).
4) Úvazky zde vykazujte vzhledem k přímé pedagogické činnosti v MŠ - jedná se o učitele v MŠ (nejedná se o asistenty pedagoga, chůvy…).
5) "Průměrná doba provozu v mateřské škole" je doba, která odpovídá otevíracím hodinám daného pracoviště mateřské školy (tyto hodiny se mohou lišit v rámci dnů v týdnu). Nejedná se o průměrnou dobu provozu jednotlivých tříd!
6) Dále upozorňujeme, jakým způsobem se průměrná doba provozu vykazuje: např. 10,25 = 10 a čtvrt hodiny.
7) Ve sloupcích 1, 2, 3 a 5 se jedná o hodnoty včetně navýšení výkonů od 30. 9. 2019!

Podklad zpracoval/a (jméno a příjmení)

Telefon:

E-mail:

Potvrzuji, že veškeré uvedené údaje jsou správné, pravdivé a úplné.
Osoba oprávněná jednat za příjemce dotace (jméno, příjmení, titul):

Funkce/prac. pozice:

Datum a podpis oprávněné osoby:

