


Dotazníkové šetření II –

koncepce a nastavení



P-KAP

• Datová opora a saturace potřeb krajů ve vazbě na 

evaluaci KAP I a přípravu KAP II

• Tvorba PA a ŠAP na úrovni škol

• Projektová činnost SŠ a VOŠ v rámci výzev OP VVV 

(Šablony)

• Evaluace projektové činnosti SŠ a VOŠ v rámci 

výzvy OP VVV (Šablony I)

• Vyhodnocení povinných oblastí intervencí pro 

možnost zapojení do připravované výzvy pro SŠ 

a VOŠ v rámci OP VVV (Šablony II)

Dotazníkové šetření II - cíle



P-KAP

Sběr dat ve dvou hlavních fázích:

• Celoplošné šetření

• Datová opora krajů (výstupy z šetření jako podklad pro 

evaluaci KAP I, příprava KAP II)

• Evaluace projektové činnosti (Šablony I)

• Zapojení do připravované výzvy OP VVV (Šablony II)

• Termín realizace: říjen – listopad 2018

• Aktualizace dat ve vazbě na termín ukončení projektové 

činnosti škol

• Není povinná aktivita, pouze v případě potřeby na 

úrovni školy

• Aktualizace dat pro evaluaci šablon (Šablony I)

• Zapojení do připravované výzvy OP VVV (Šablony II)

• Termín realizace: začátek roku 2019 (jedná se o 

předběžný termín)

Dotazníkové šetření II – koncepce a nastavení



P-KAP

• Finalizace a modifikace dotazníku dle požadavků MŠMT a RT KAP

• Aktualizace databáze škol (monitoring sítě škol v terénu)

• Začlenění nově vzniklých škol

• Zohlednění optimalizace škol v krajích (slučování)

• Příprava průvodního dopisu pro školy a odbory školství v krajích + příprava 

informačního mailu

• Nahrání dotazníků v MS Word na profily škol v rámci elektronické platformy 

P-KAP

• Programování dotazníku v dotazovacím prostředí (zajišťuje externí dodavatel)

• Příprava video-návodu pro průchod elektronickým dotazníkem

• Komentovaný průchod dotazníkem

• Rozesílka reminderu školám (nahrání dotazníku, připomenutí termínu sběru dat)

• Nahrání odkazů k elektronickému dotazníku na profil škol

• Rozesílka informačního mailu o zpřístupnění dotazníku

Průběžná komunikace se školami zajištěna prostřednictvím krajských garantů 

projektu P-KAP. O součinnost budou požádány odbory školství v jednotlivých 

krajích a Sdružení soukromých škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Dotazníkové šetření II – fáze přípravy



P-KAP

červen červenec srpen září říjen

Dotazníkové šetření II – fáze přípravy

Rozesílka průvodního 

dopisu a informačního 

mailu

Aktualizace 

databáze škol 

Finalizace dotazníku

Nahrání dotazníku v 

MS Word na profil škol

Programování dotazníku 

v dotazovacím prostředí

Příprava video-návodu 

pro průchod dotazníkem

Nahrání video-návodu 

na profil škol

Rozesílka reminderu pro 

školy

Nahrání odkazu k 

elektronickému 

dotazníku na profil škol

Rozesílka informačního 

mailu o zpřístupnění 

dotazníku



P-KAP

Sběr dat v období říjen – listopad 2018 a jeho zahájení:

• Každá škola bude mít svůj vlastní unikátní link vygenerovaný 

dle REDIZa školy

• Design dotazníku stejný jako v I. vlně šetření

• Automatické ukládání zaznamenaných odpovědí

• Možnost přerušení dotazníku

• Zpětný průchod dotazníkem pro možnost kontroly

• Dotazník může vyplňovat vždy jen jedna osoba, systém 

neumožňuje vyplňování dotazníku více osobami ve 

stejném okamžiku

• Průběžný monitoring návratnosti dotazníku

• Pravidelná rozesílka reminderů na školy, které dotazník 

neuzavřely

• Zajištění technické podpory (problémy s přístupem k dotazníku, 

technické problémy při průchodu dotazníkem)

Dotazníkové šetření II – fáze realizace



P-KAP

říjen prosineclistopad

Dotazníkové šetření II – fáze realizace

Zpřístupnění elektronické 

verze dotazníku a otevření 

systému pro sběr dat

Uzavření systému 

pro sběr dat

Průběžný monitoring návratnosti v rámci sběru dat 

Rozesílka reminderů



P-KAP

• Možnost aktualizace dat ve vazbě na termín ukončení 

projektové činnosti škol realizované v rámci Šablon I

• Není povinná aktivita, pouze v případě potřeby na 

úrovni jednotlivých škol

• Startovací fáze oslovení škol v souvislosti s aktualizací 

dat – pravděpodobně leden 2019 (ve spolupráci s MŠMT)
•

• Školám bude zaslána notifikace o možnosti aktualizace 

dat v případě potřeby

• Týká se pouze monitoringu aktuálního stavu v rámci 

povinných oblastí intervencí pro potřeby evaluace
Šablon I

Dotazníkové šetření II – aktualizace dat



P-KAP

• Rozšíření nepovinných oblastí intervencí dle struktury povinných 

oblastí

• Vypuštění investiční části (rámec pro infrastrukturu aktualizován 

RT KAP v jednotlivých krajích)

• Začlenění modulu s monitoringem nadaných / mimořádně 

nadaných žáků (dle požadavku RT KAP)

• Začlenění dílčích otázek ve vazbě na předčasné odchody 

(prevence předčasných odchodů povinnou součástí KAP)

S Odborem 65 MŠMT je projednávána možnost rozšíření 

datové základny pro potřeby RT KAP, která zároveň povede 

ke snížení administrativní náročnosti na úrovni škol ve smyslu 

sběru a využití dat

Dotazníkové šetření II – modifikace dotazníku



P-KAP

• Zajištění včasné distribuce dotazníku a poskytnutí času 

školám pro přípravu podkladů, které je třeba do dotazníku 

zanést v rámci plánovaného sběru dat

• Vytvoření video-návodu pro průchod dotazníkem – pomocný 

nástroj usnadňující školám vyplnění dotazníku a orientaci v 

dotazovacím prostředí, v jehož rámci budou data sbírána

• Technická podpora – v případě jakýchkoliv problémů 

souvisejících s dotazníkovým šetřením se školy mohou obrátit 

na realizační tým projektu P-KAP prostřednictvím e-mailového 

a telefonického kontaktu

• Průběžné zasílání informací školám ve vazbě na připravované 

šetření, sdílení informací v rámci vytvořené elektronické 

platformy P-KAP, kde mají školy své vlastní profily a úložiště 

relevantních projektových dokumentů

• Průběžná komunikace se školami prostřednictvím krajských 

garantů projektu P-KAP

Dotazníkové šetření II – nastavení podpory školám



Národní ústav pro vzdělávání

podpora krajského akčního plánování

www.pkap.cz



Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) zajišťuje metodickou a supervizní podporu 

při využívání akčního plánování na úrovni kraje a středních a vyšších odborných škol.


