
   

   

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

 

Zápis ze setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP 

Čáslav II, které se konalo 25. června 2019 od 14:30 do 15:30 hod. v zasedací místnosti MAP. 

Přítomni: viz prezenční listina 

1. Úvodní slovo  

Jednání zahájil manažer projektu Mgr. Norbert Kobela přivítáním účastníků a seznámením 

s programem.  

 

Tématem bylo Vyhodnocení sběru dat ve školách v území za účelem 

Analýzy rovných příležitostí 

 

2. Informace o výsledcích sběru dat  

Manažer projektu Mgr. Norbert Kobela seznámil účastníky s výsledky sběru dat na školách a 

návratností dotazníků. 

V dubnu 2019 byly rozeslány do všech mateřských a základních škol ve správním obvodu 

obce s rozšířenou působností Čáslav dotazníky, které se týkaly podaktivity číslo 2.5 v rámci 

MAP II – Pracovní skupina pro rovné příležitosti. Cílem dotazníkového šetření bylo získat 

informace o řešeném tématu v jednotlivých školách v SO ORP Čáslav a získat tak povědomí 

o situaci na dotčených institucích. V rámci tohoto dokumentu bylo řešeno 10 předem 

stanovených okruhů, které by měly být po zpracování napříč republikou plošně porovnatelné. 

Dále byla řešena doplňková, volitelná témata.  

Rozeslány byly dva typy dotazníků. Jeden dotazník ve formátu word a druhý dotazník 

prostřednictvím online formuláře. První zmiňované dotazníky se primárně týkaly podaktivity 

č. 2.4 (Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka). Přibližně třetina dotazníku se týkala tématu rovných příležitostí. 

Konkrétně se týkala témat absence žáků, komentáře k návštěvě ČŠI, úspěchů žáku u 

příjímacích zkoušek, počty žáků úspěšných u přijímacích zkoušek na SŠ, výchovná opatření a 

bezbariérovost školních budov (volitelné téma).  

Prostřednictvím online dotazníků bylo zjišťována především nákladovost vzdělání (náklady 

na školní potřeby, školní akce, volnočasové aktivity, kroužky, doučování, školní obědy atd.).  



   

   

Z celkového počtu 15 mateřských škol a 13 základních škol v SO ORP Čáslav (počítáno dle 

resortního identifikátoru právnické osoby, tedy jedno identifikační číslo ředitelství školy = 

jedna mateřská nebo jedna základní škola) byly dotazníky vyplněny v následujících počtech:  

Dotazníky ve formátu word 

Mateřské školy: 9 z celkem 15 mateřských škol 

Základní školy: 11 z celkem 13 základních škol 

Online dotazníky 

Mateřské školy: 11 dotazníků z 15 mateřských škol  

Z celkového poštu 15 mateřských škol bylo získáno 13 vyplněných dotazníků, z nichž dva 

musely být vyřazeny z hodnocení, aby nezkreslovaly celkové výsledky dotazníkového šetření. 

V jednom případě byl dotazník zcela prázdný a v druhém případě chybně vyplněný (ve všech 

odpovědích bylo uvedeno pouze písmeno „a“).  

Základní školy: 10 dotazníků z celkem 13 základních škol 

 

 

3. Závěr 

 

Jak bylo uvedeno výše, data, která byla získána dotazníkovým šetřením (ať už online 

dotazníkem nebo dotazníkem ve formátu word) bude třeba analyzovat a interpretovat v rámci 

předem stanovených ukazatelů. Posbíraná data bude RT MAP analyzovat v průběhu července 

a srpna, aby mohla být Analýza rovných příležitostí představena členům PS RP na prvním 

poprázdninovém setkání. 

Manažer projektu poděkoval všem za účast.  

 

V Čáslavi 26. 6. 2019 

 

Zapsala: 

Ing. Mgr. Jana Vítková,  

vedoucí PS Rovné příležitosti 

Zápis ověřil: 

Mgr. Norbert Kobela 

manažer projektu a klíčových aktivit 

 


