
 
 

 

 

 
JAN MAREŠ  

náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže  

Ministerstvo škols tví,  mládeže a tělovýchovy  

 
Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,  

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, jehož cílem je mapování potřeb 

regionálního školství, a tedy i Vaší školy / Vašeho školského zařízení. 

Šetření realizuje analytický ústav STEM a výzkumná organizace PAQ a bylo připraveno ve spolupráci 

s MŠMT. Zapojením se do tohoto šetření získáte možnost ovlivnit budoucí nasměrování programů, 
podpory, financování či vzdělávací politiky státu, Vašeho kraje a zřizovatele.   

Výsledky šetření budou sloužit výhradně k další výzkumné činnosti MŠMT a k formulaci opatření, 

reagujících na Vaše reálné potřeby a zájmy . Data sesbíraná v tomto šetření budou využita pro 

formulaci opatření připravovaného Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 
na roky 2023–2027 a pro implementaci Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Účelem šetření 

není srovnávat konkrétní školy a školská zařízení, ale identifikovat jejich potřeby. Účast v šetření je 

dobrovolná a jeho výsledky budou v anonymizované formě interaktivně prezentovány na webu Edu.cz.  

Link ke vstupu do dotazníku naleznete po přihlášení v systému sběru dat MŠMT: 

(https://sberdat.uiv.cz/login/) pod tlačítkem „ŠPZ“. 

Důležité pokyny pro vyplnění:  

• V ideálním případě prosíme o vyplnění dotazníku vedoucího pracovníka školského zařízení.  

• Dotazník je možné vyplnit do 16. 11. 2022 včetně. 

Při vyplňování dotazníku vyplňujete vždy jeden souhrnný dotazník za všechna pracoviště u daného 

druhu a typu školského zařízení. To znamená, že pokud pod Vaše ředitelství spadá:  

• pouze Pedagogicko-psychologická poradna (PPP): vyplňujete dotazník jen za PPP,  

• pouze Speciálně pedagogické centrum (SPC): vyplňujete dotazník jen za SPC,  

• jak Speciálně pedagogické centrum, tak i Pedagogicko-psychologická poradna (SPC i PPP): vyplňujete 
dotazník zároveň za SPC i PPP. 

V příloze naleznete také PDF verzi dotazníku , kterou můžete využít pro lepší orientaci v dotazníku či 

pro doplnění informací od Vašich kolegů. Dotazník je však nezbytné vždy vyplnit a odeslat pouze 

v elektronické podobě pod níže uvedeným odkazem. 

V dotazníku je možné se vracet a před jeho odesláním případně upravit zvolené odpovědi. Současně 

upozorňujeme, že z důvodu snížení zátěže respondentů jsou v dotazníku některé otázky filtrovány na 

základě předchozích odpovědí. U otázek, jejichž zobrazení je podmíněno tímto filtrem, bude při 

zpětném pohybu v dotazníku přes tyto otázky nutné zadat v některých případech odpověď znovu. 
Z tohoto důvodu doporučujeme využívat možnost zpětného pohybu v dotazníku v minimálním 

rozsahu. 

V případě nejasností či potížích technického charakteru se můžete obracet přímo na řešitele projektu 

(potreby.skolstvi@stem.cz, +420 725 356 032). 

Předem Vám velmi děkujeme za vynaložený čas a energii.  

S pozdravem 

Jan Mareš 
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