
Pedagog poskytující PI (PPČ u ZŠ  dle NV - 22 hodin) 

- 21 + 1 PI  

o §2 odst. 6 NV se neuplatní. 

o V odd. IVb. se vykáže počet hodin PPČ vč. hodin PI, odpovídající výši úvazku dle 

přílohy k NV (22).  

o V odd. IVc. se hodina PI odečte (-1) podobným principem jako u nepovinných 

předmětů (finanční prostředky na ni nedostanete jako na PPČ).  

- 20 + 3 PI  

o Dle § 2 odst. 6 NV se zvýší týdenní rozsah PPČ na 23 hodin. 

o V odd. IVb. se vykáže počet hodin PPČ vč. hodin PI, avšak odpovídající výši úvazku 

dle přílohy k NV (22).  

o V odd. IVc. se hodiny PI odečtou (-2) podobným principem jako u nepovinných 

předmětů (finanční prostředky na ně nedostanete jako na PPČ).  

Komentář: I když jsou 3 PI, v oddíle IVc. odečítám pouze 2, protože jsem ani v oddíle IVb. tuto 

jednu hodinu (23.) neevidovala. Berme, že pokud je 23. hodina PI, nikde se neobjeví (§2 odst. 

6 NV ji umístil někde mezi „nebem a zemí“). 

- 22 + 1 PI  

o Dle § 2 odst. 6 NV se zvýší týdenní rozsah PPČ na 23 hodin. 

o V odd. IVb. se vykáže počet hodin PPČ vč. hodin PI, avšak odpovídající výši úvazku 

dle přílohy k NV (22).  

o V odd. IVc. se hodina PI neuvádí (finanční prostředky na ni nedostanete jako na 

PPČ).  

- 22 + 3 PI  

o Dle § 2 odst. 6 NV se zvýší týdenní rozsah PPČ na 23 hodin. 

o V odd. IVb. se vykáže počet hodin PPČ vč. hodin PI, avšak odpovídající výši úvazku 

dle přílohy k NV (22).  

o Hodiny PI, které jsou přespočetné (2), se v odd. IVc. neuvádějí. 

Z pohledu finančních zdrojů škola již od 1. 2. 2021 nedostane jako dříve na základě výkazu R44-99 

prostředky dle výše vykázaných PI. Nárok na čerpání v R44-99 se automaticky ukončí, škola nemusí 

nic provádět. Kde však získáme finance na PI od 1. 2. 2021?  Dle metodického pokynu MŠMT (dále jen 

MP MŠMT) má být posílen normativ, který promítne objem finančních prostředků odpovídající 

v předchozím období vykázané normované finanční náročnosti podpůrného opatření PI. Je také 

slíbeno, že bude zachován prostor pro finanční zohlednění případné realizace PI v 1. stupni 

podpůrných opatření pro konkrétní pedagogické pracovníky.  

Ředitel pak může ohodnotit práci pedagoga dle MP MŠMT následně: 

- Zvýšením osobního příplatku podle § 131 zákoníku práce (zejména v případě, pokud daný 

pedagogický pracovník bude pedagogickou intervenci tímto způsobem vykonávat standardně 



a dlouhodobě), parametry pro tyto složky platu je třeba stanovit ve vnitřním platovém 

předpise zaměstnavatele. 

- Vyplácením odměn podle § 134 zákoníku práce. 

Vzhledem k vyšší finanční náročnosti při realizaci PI z pohledu pořízení učebních pomůcek (například 

upravené pracovní listy, karty, čtecí okénka, přehledy učiva) má být zejména u ZŠ posílen ONIV.  


