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▪ podpořeno Technologickou agenturou České republiky v rámci programu
Beta2

▪ zadavatel: MŠMT ČR 

▪ realizace 05/2020 – 01/2022

▪ řešitelský tým: 4 české univerzity a odborníci z praxe

▪ Pedagogická fakulta a Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích

▪ Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

▪ Pedagogické fakulta Západočeské univerzity v Plzni

▪ Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

Představení projektu



▪ zapojeno 24 základních škol ze 4 regionů

Představení projektu

 Charakteristika Zřizovatel Počet žáků 
 

Charakteristika Zřizovatel Počet žáků 

1. Státní, plně organizovaná Město 800 7. Státní, plně organizovaná Město 480 

2. Státní, plně organizovaná Město 483 8. Státní, 1. stupeň Město 111 

3. Státní, plně organizovaná Obec 125 9. Soukromá, plně organizovaná Soukromý 249 

4. Státní, málotřídní Obec 35 10. Soukromá, plně organizovaná Soukromý 130 

5. Soukromá, plně organizovaná Soukromý 37 11. Státní, málotřídní Obec 39 

6. Soukromá, plně organizovaná Soukromý 229 12. Státní, plně organizovaná Obec 439 

13. Státní, plně organizovaná Město 471 19. Státní, plně organizovaná Město 903 

14. Státní, plně organizovaná Město 651 20. Státní, plně organizovaná Město 750 

15. Státní, 1. stupeň Město 91 21. Státní, plně organizovaná Obec 580 

16. Státní, plně organizovaná Město 127 22. Státní, plně organizovaná Obec 325 

17. Soukromá, plně organizovaná Soukromý 216 23. Soukromá, plně organizovaná Soukromý 72 

18. Soukromá, plně organizovaná Soukromý 151 24. 
Soukromá, plně organizovaná, 

bilingvní 
Soukromý 180 

 



▪ doba šetření na školách: 09/2020 – 09/2021

▪ září 2020: pilotní měsíc

▪ pro záznam činností vytvořena platforma

• Způsob sběru dat – ukázka printscreenem (stránka se 

záznamem aktivit)

• Umožňuje – grafy – škola/region/zápis v čase

Monitorování administrativních činností



▪ umožnění sledování různých statistik

Monitorování administrativních činností



▪ sledované role osob vstupujících administrativních činností

▪ Ředitel

▪ Zástupce ředitele

▪ Účetní

▪ Ekonom

▪ Asistent ředitele

▪ Učitel

▪ Třídní učitel

▪ Výchovný poradce

▪ a další specifické role

Monitorování administrativních činností

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pF1fwwOa5kSL-ZKDNjT2p_led_BzU09HusVz4Mjg0vdUN0xPRDZTV0lGWFU4WTNRNUdVNlZMUFZCNS4u


▪ celkem vykázáno 234 752 minut / 3876 zápisů

▪ 4 vybrané školy pro detailnější analýzu (analyzováno pouze vedení škol)

▪ Škola 1: státní škola, plně organizovaná (počet žáků: 471)

▪ Škola 2: státní škola, plně organizovaná (počet žáků: 325)

▪ Škola 3: státní škola, málotřídní (počet žáků: 35)

▪ Škola 4: soukromá škola, plně organizovaná (počet žáků: 229)

Výsledky monitoringu – říjen 2020



▪ Škola 1

▪ státní škola, plně organizovaná (počet žáků: 471)

▪ celkem: 13 620 minut

▪ covidová administrativa: 3 460 minut

Výsledky monitoringu – říjen 2020



▪ Škola 2

▪ státní škola, plně organizovaná (počet žáků: 325)

▪ celkem: 9 306 minut

▪ covidová administrativa: 2 265 minut

Výsledky monitoringu – říjen 2020



▪ Škola 3

▪ státní škola, málotřídní (počet žáků: 35)

▪ celkem: 5 505 minut

▪ covidová administrativa: 1 355 minut

Výsledky monitoringu – říjen 2020



▪ Škola 4

▪ soukromá škola, plně organizovaná (počet žáků: 229)

▪ celkem: 15 710 minut

▪ covidová administrativa: 2 245 minut

Výsledky monitoringu – říjen 2020



▪ kvalitativní výzkum

▪ doplnění výsledků kvantitativního výzkumu (24 škol ve 4 krajích)

▪ řízené rozhovory s řediteli a dalšími zaměstnanci škol

▪ rozhovory se zadavateli administrativních činností – kulaté stoly

▪ identifikace příkladů dobré praxe, popř. příkladů zatěžování chodu školy

▪ možnost spolupráce s projektovým týmem

▪ připomínkování průběžných výsledků kvantitativního šetření

▪ případné sdílení vlastních zkušeností či příkladů dobré praxe

Možnost spolupráce



Děkujeme za pozornost.


