
 

 

Pokyny k vyplﾐěﾐí dotazﾐíkového šetřeﾐí 

Vážeﾐá paﾐí ředitelko, vážeﾐý paﾐe řediteli, 

dotazﾐíko┗é šetřeﾐí je určeﾐo ┗šeﾏ ﾏateřskýﾏ školáﾏ ふMŠぶ, základﾐíﾏ školáﾏ ふ)Šぶ, střediskůﾏ 
┗olﾐého času ふSVČぶ, školﾐíﾏ družiﾐáﾏ ふŠDぶ, školﾐíﾏ kluHůﾏ ふŠKぶ a základﾐíﾏ uﾏěleIkýﾏ školáﾏ ふ)UŠぶ 
zapsaﾐýﾏ ┗e školskéﾏ rejstříku1. 

Vyplﾐěﾐí dotazﾐíku je poviﾐﾐé pro MŠ a ZŠ, které se zúčastﾐily výzvy ŠaHloﾐy pro MŠ a ZŠ I. Pro 
ostatﾐí suHjekty je vyplﾐěﾐí dotazﾐíku doHrovolﾐé. Je však podﾏíﾐkou pro ﾏožﾐost účastﾐit se výzvy 
ŠaHloﾐy II.  

Dotazﾐík je zpřístupﾐěﾐ ve dvou fázíIh: 

1) Offline verze - příprava ﾐa vyplﾐěﾐí – dotazﾐíky jsou z┗eřejﾐěﾐy společﾐě s a┗ízeﾏ ┗ýz┗y 
ŠaHloﾐy II. Doporučujeﾏe dotazﾐík prostudovat a vyplﾐit jako předlohu pro ostrou oﾐliﾐe 
verzi. V doHě ┗yhlášeﾐí pak Hude škola/školské zařízeﾐí připra┗eﾐo ﾐa ┗yplﾐěﾐí oﾐliﾐe ┗erze. 
 

2) Online verze – online verze bude zpřístupﾐěﾐa k ┗yplﾐěﾐí ┗e ┘eHo┗éﾏ rozhraﾐí 
https://sberdat.uiv.cz/login ﾐejdří┗e k datu ┗yhlášeﾐí ┗ýz┗y ŠaHloﾐy II ふkoﾐkrétﾐí terﾏíﾐy dle 
typu žadatele/příjeﾏIe ┗iz ﾐížeぶ. Pro ┗yplﾐěﾐí oﾐliﾐe ┗erze je ﾏožﾐé ┗yužít připra┗eﾐé offliﾐe 
┗erze dotazﾐíku. 

Hlavﾐí Iíle dotazﾐíkového šetřeﾐí: 

- vyhodﾐoIeﾐí změﾐy stavu MŠ a ZŠ, které se účastﾐí výzvy ŠaHloﾐy pro MŠ a ZŠ I; 
- vyhodﾐoIeﾐí výIhozího stavu škol a školskýIh zařízeﾐí pro zájﾏové vzděláváﾐí ふMŠ, )Š, SVČ, 

ŠD, ŠK a )UŠぶ před podáﾐíﾏ žádosti o podporu v ráﾏIi výzvy ŠaHloﾐy II. 

Pokyﾐy pro vyplﾐěﾐí pro příjeﾏIe projektů výzvy ŠaHloﾐy I a jedﾐotlivé oprávﾐěﾐé žadatele výzvy 
ŠaHloﾐy II.: 

1) MŠ a ZŠ, které se účastﾐí/ly výzvy ŠaHloﾐy pro MŠ a ZŠ I: 
a. Dotazﾐík slouží ke zjištěﾐí, zda oproti pr┗otﾐíﾏu ┗yplﾐěﾐí dotazﾐíku došlo ke zlepšeﾐí 

a posuﾐu školy. Pro školy, které ┗ projektu realizovaly akti┗ity spojeﾐé s iﾐdikátoreﾏ 
5 10 10 – Počet orgaﾐizaIí, ┗e kterýIh se z┗ýšila k┗alita ┗ýIho┗y a ┗zdělá┗áﾐí 
a proiﾐkluzi┗ﾐost, slouží prokázáﾐí zlepšeﾐí ﾐa┗íI k doložeﾐí dosažeﾐí Iílo┗é hodﾐoty 

iﾐdikátoru. 

AHy Hylo ﾏožﾐé Iílo┗ou hodﾐotu iﾐdikátoru ┗ykázat ┗ zá┗ěrečﾐé zprá┗ě o realizaIi 
projektu, je potřeHa dosáhﾐout ┗ýsleku: )LEPŠENÍ. )lepšeﾐíﾏ se ﾏyslí jakákoli┗ 
poziti┗ﾐí zﾏěﾐa ふtedy ﾏiﾐiﾏálﾐě o hodﾐotu ヰ,ヰヱぶ ┗iz oHrázek: 

                                                           
1 Nezřizo┗aﾐýﾏ orgaﾐizačﾐíﾏi složkaﾏi státu a zřizo┗aﾐýﾏ Miﾐisterst┗eﾏ školst┗í, ﾏládeže a tělo┗ýIhovy. 

https://sberdat.uiv.cz/login


 

 

Další ﾏožﾐé ┗ariaﾐty ┗ýsledku dotazﾐíku jsou: BE)E )MĚNY, ﾐeHo )HORŠENÍ. V tomto 

případě ﾐeﾐí ﾏožﾐé Iílo┗ou hodﾐotu iﾐdikátoru ┗ykázat. Iﾐforﾏačﾐí hláška pod 
┗ýsledkeﾏ ┗ypadá takto: 

b. AHy Hylo ﾏožﾐé poro┗ﾐat situaIi ﾐa škole s pr┗ﾐíﾏ ┗yplﾐěﾐíﾏ dotazﾐíku před 
┗yhlášeﾐíﾏ ┗ýz┗y ŠaHloﾐy pro MŠ a )Š I, je dotazﾐík (v online verzi) zobrazen ve stavu, 

┗e kteréﾏ Hyl fiﾐalizo┗áﾐ při pr┗ﾐíﾏ ┗yplﾐěﾐí, tj. ┗četﾐě ┗yplﾐěﾐýIh jedﾐotli┗ýIh 
otázek. 

c. Školy ┗yplňují hodﾐoIeﾐí pro ┗šeIhﾐy oHlasti a části dotazﾐíku2. 

d. Dalšíﾏ Iíleﾏ dotazﾐíku je staﾐo┗eﾐí ┗ýIhozího sta┗u a potřeH škol v oblastech 

podporo┗aﾐýIh ┗e ┗ýz┗ě ŠaHloﾐy II. K toﾏuto Iíli slouží jedﾐo ┗yplﾐěﾐí stejného 

dotazﾐíku. 

e. Oﾐliﾐe ┗yplﾐěﾐí dotazﾐíku je školáﾏ uﾏožﾐěﾐo iﾐdi┗iduálﾐě  - ﾐejdří┗e ヶ ﾏěsíIů před 
ukoﾐčeﾐíﾏ projektu ┗ýz┗y ŠaHloﾐy I a ﾐejpozději do data konce realizace projektu. 

O zpřístupﾐěﾐí oﾐliﾐe ┗erze dotazﾐíku k ┗yplﾐěﾐí je škola iﾐforﾏo┗áﾐa e-mailem ze 

straﾐy MŠMT3. 

f. Po ┗yplﾐěﾐí dotazﾐíku dojde autoﾏatiIky k jeho ┗yhodﾐoIeﾐí a jsou ┗ygeﾐero┗áﾐy 
2 ┗ýstupy: 

o Závěrečﾐý pro ukoﾐčeﾐí projektu ve výzvě ŠaHloﾐy pro MŠ a ZŠ I s ┗yhodﾐoIeﾐíﾏ 
jedﾐotli┗ýIh oHlastí a s iﾐforﾏaIí, zda došlo k posuﾐu oproti pr┗ﾐíﾏu dotazﾐíku či 
nikoliv. Teﾐto ┗ýstup je po┗iﾐﾐou přílohou zá┗ěrečﾐé zprá┗y o realizaIi projektu 
┗ýz┗y ŠaHloﾐy pro MŠ a )Š I. 

o Vstupﾐí pro výzvu ŠaHloﾐy II s vyhodﾐoIeﾐíﾏ jedﾐotli┗ýIh oHlastí. V dotazﾐíku je 
z┗ýrazﾐěﾐa ﾐejslaHší oHlast, pro kterou škola ﾏusí ┗ projektu ┗yHrat alespoň jedﾐu 
šaHloﾐu, která daﾐou oHlast roz┗íjí. Výstup ﾐaHízí sezﾐaﾏ šaHloﾐ, ze kterýIh lze 
┗yHírat. Teﾐto ┗ýstup je po┗iﾐﾐou přílohou žádosti o podporu ┗ýz┗y ŠaHloﾐy II. 

                                                           
2 Výjiﾏka – školy ふIelé školy, ﾐikoli┗ školy s třídou ﾐeHo skupiﾐouぶ zřízeﾐé podle §ヱヶ, odst. 9 zákoﾐa č. 561/2004 SH. ﾐe┗yplňují 
oHlast I. Iﾐkluzi┗ﾐí/společﾐé ┗zdělá┗áﾐí. OHlast ﾐeﾐí ┗ oﾐliﾐe dotazﾐíku ┗ůHeI zpřístupﾐěﾐa k ┗yplﾐěﾐí. 
3 Na začátku každého ﾏěsíIe Hudou oHesláﾐy ty školy, kterýﾏ ┗ daﾐéﾏ ﾏěsíIi Hude ote┗řeﾐo dotazﾐíko┗é šetřeﾐí k ┗yplﾐěﾐí. 
Mail Hude zasláﾐ hroﾏadﾐě ﾐa ┗šeIhﾐy dotčeﾐé školy, dotazﾐíky Hudou ale odeﾏykáﾐy ┗ průHěhu každého ﾏěsíIe postupﾐě 
iﾐdi┗iduálﾐě přesﾐě podle koﾐIe realizaIe jedﾐotli┗ýIh projektů. Tzﾐ., pokud bude e-ﾏail zasláﾐ 1. den v ﾏěsíIi a projekt, 

který ┗ daﾐéﾏ ﾏěsíIi dosáhﾐe lhůty ヶ ﾏěsíIů do koﾐIe realizaIe projektu až 20. dne ┗ ﾏěsíIi, Hude ﾏít dotazﾐík odeﾏčeﾐ až 
20. dne, nikoliv 1. 



 

 

 

2) MŠ a ZŠ, které se ﾐeúčastﾐily výzvy ŠaHloﾐy pro MŠ a ZŠ I: 
a. Cíleﾏ dotazﾐíku je staﾐo┗eﾐí ┗ýIhozího sta┗u a potřeH škol ┗ oHlasteIh podporo┗aﾐýIh 

┗e ┗ýz┗ě ŠaHloﾐy II. 
b. Oﾐliﾐe ┗yplﾐěﾐí dotazﾐíku je školáﾏ uﾏožﾐěﾐo ﾐejdří┗e od data ┗yhlášeﾐí ┗ýz┗y do 

data koﾐIe příjﾏu žádostí o podporu, tj. do 28. 6. 2019. 

c. Školy ┗yplňují hodﾐoIeﾐí pro ┗šeIhﾐy oHlasti ┗ dotazﾐíku4. 

d. Po ┗yplﾐěﾐí dotazﾐíku dojde autoﾏatiIky k jeho ┗yhodﾐoIeﾐí a je ┗ygeﾐero┗áﾐ ┗ýstup 
pro ┗stup do ┗ýz┗y ŠaHloﾐy II s ┗yhodﾐoIeﾐíﾏ jedﾐotli┗ýIh oHlastí. V dotazﾐíku je 
z┗ýrazﾐěﾐa ﾐejslaHší oHlast, pro kterou škola ﾏusí ┗ projektu ┗yHrat alespoň jedﾐu 
šaHloﾐu, která daﾐou oHlast roz┗íjí. Výstup ﾐaHízí sezﾐaﾏ šaHloﾐ, ze kterýIh lze ┗yHírat. 
Teﾐto ┗ýstup je po┗iﾐﾐou přílohou žádosti o podporu ┗ýz┗y ŠaHloﾐy II. 
 

3) Střediska volﾐého času 

a. Cíleﾏ dotazﾐíku je staﾐo┗eﾐí potřeH SVČ ┗ oHlasteIh podporo┗aﾐýIh ┗e ┗ýz┗ě 
ŠaHlony II. 

b. Oﾐliﾐe dotazﾐík je pro SVČ, která půsoHí pod jedﾐíﾏ RED I)O společﾐě se školou, která 
se účastﾐí ┗ýz┗y ŠaHloﾐy pro MŠ a )Š I, ote┗řeﾐ ┗e stejﾐéﾏ terﾏíﾐu jako pro školu, 

tj. dle Hodu ヱぶ ┗ýše. Pro ostatﾐí SVČ je dotazﾐík ote┗řeﾐ od data ┗yhlášeﾐí ┗ýz┗y do 

data koﾐIe příjﾏu žádostí o podporu, tj. do 28. 6. 2019. 

c. SVČ ┗yplňují oHlasti ┗ dotazﾐíku podle jejiIh půsoHeﾐí, tzﾐ., ┗yplňují pouze ty oHlasti, 
┗e kterýIh aktuálﾐě půsoHí. Výjiﾏkou je oHlast PŮSOBENÍ A RO)VOJ V OBLASTI 

INKLU)IVNÍHO / SPOLEČNÉHO V)DĚLÁVÁNÍ. Tu ┗yplňují po┗iﾐﾐě ┗šeIhﾐa SVČ. 
d. Po ┗yplﾐěﾐí dotazﾐíku dojde autoﾏatiIky k jeho ┗yhodﾐoIeﾐí a je ┗ygeﾐero┗áﾐ ┗ýstup 

pro ┗stup do ┗ýz┗y ŠaHloﾐy II s ┗yhodﾐoIeﾐíﾏ jedﾐotli┗ýIh oHlastí. V dotazﾐíku je 
z┗ýrazﾐěﾐa ﾐejslaHší oHlast, pro kterou SVČ ﾏusí ┗ projektu ┗yHrat alespoň jedﾐu 
šaHloﾐu, která daﾐou oHlast roz┗íjí. Výstup ﾐaHízí sezﾐaﾏ šaHloﾐ, ze kterýIh lze ┗yHírat. 
Teﾐto ┗ýstup je po┗iﾐﾐou přílohou žádosti o podporu ┗ýz┗y ŠaHloﾐy II. 

e. VšeIhﾐa SVČ záro┗eň ┗olí po┗iﾐﾐě jedﾐu akti┗itu roz┗íjejíIí oHlast 
INKLU)IVNÍ/SPOLEČNÉ V)DĚLÁVÁNÍ. Pokud je tato oHlast záro┗eň ﾐejslaHší 
┗yhodﾐoIeﾐou oHlastí, ┗olí SVČ po┗iﾐﾐě pouze jedﾐu akti┗itu roz┗íjejíIí tuto oHlast. 
 

4) Školﾐí družiﾐy a školﾐí kluHy 

a. Cíleﾏ dotazﾐíku je staﾐo┗eﾐí potřeH ŠD/ŠK ┗ oHlasteIh podporo┗aﾐýIh ┗e ┗ýz┗ě 
ŠaHloﾐy II. 

b. Oﾐliﾐe dotazﾐík je pro ŠD/ŠK, které půsoHí pod jedﾐíﾏ RED I)O společﾐě se školou, 
která se účastﾐí ┗ýz┗y ŠaHloﾐy pro MŠ a )Š I, ote┗řeﾐ ┗e stejﾐéﾏ terﾏíﾐu jako pro 
školu, tj. dle bodu 1). Pro ostatﾐí ŠD/ŠK je dotazﾐík ote┗řeﾐ od data ┗yhlášeﾐí ┗ýz┗y do 
data koﾐIe příjﾏu žádostí o podporu, tj. do 28. 6. 2019. 

c. ŠD/ŠK ┗yplňují hodﾐoIeﾐí pro ┗šeIhﾐy oHlasti ┗ dotazﾐíku5. 

                                                           
4 Výjiﾏka – školy ふIelé školy, ﾐikoli┗ školy s třídou ﾐeHo skupiﾐouぶ zřízeﾐé podle §ヱヶ, odst. 9 zákoﾐa č. 561/2004 SH. ﾐe┗yplňují 
oHlast I. Iﾐkluzi┗ﾐí/společﾐé ┗zdělá┗áﾐí. OHlast ﾐeﾐí ┗ oﾐliﾐe dotazﾐíku ┗ůHeI zpřístupﾐěﾐa k ┗yplﾐěﾐí. 
5 Výjiﾏka – ŠD/ŠK pokud jsou zřízeﾐy pod stejﾐýﾏ RED_I)O jako škola zřízeﾐá podle § ヱヶ odst. 9 ﾐe┗yplňují oHlast 
I. Iﾐkluzi┗ﾐí/společﾐé ┗zdělá┗áﾐí. OHlast ﾐeﾐí ┗ oﾐliﾐe dotazﾐíku ┗ůHeI zpřístupﾐěﾐa k ┗yplﾐěﾐí. 



 

 

d. Po ┗yplﾐěﾐí dotazﾐíku dojde autoﾏatiIky k jeho ┗yhodﾐoIeﾐí a je ┗ygeﾐero┗áﾐ ┗ýstup 
pro ┗stup do ┗ýz┗y ŠaHloﾐy II s ┗yhodﾐoIeﾐíﾏ jedﾐotli┗ýIh oHlastí. V dotazﾐíku je 
z┗ýrazﾐěﾐa ﾐejslaHší oHlast, pro kterou ŠD/ŠK ﾏusí ┗ projektu ┗yHrat alespoň jedﾐu 
šaHloﾐu, která daﾐou oHlast roz┗íjí. Výstup ﾐaHízí sezﾐaﾏ šaHloﾐ, ze kterýIh lze ┗yHírat. 
Teﾐto ┗ýstup je po┗iﾐﾐou přílohou žádosti o podporu ┗ýz┗y ŠaHloﾐy II. 
 

5) Základﾐí uﾏěleIké školy 

a. Cíleﾏ dotazﾐíku je staﾐo┗eﾐí potřeH )UŠ ┗ oHlastech podporo┗aﾐýIh ┗e ┗ýz┗ě 
ŠaHloﾐy II. 

b. Oﾐliﾐe dotazﾐík je pro )UŠ, které půsoHí pod jedﾐíﾏ RED I)O společﾐě se školou, která 
se účastﾐí ┗ýz┗y ŠaHloﾐy pro MŠ a )Š I, ote┗řeﾐ ┗e stejﾐéﾏ terﾏíﾐu jako pro školu 
ふMŠ/)Šぶ, tj. dle bodu 1). Pro ostatﾐí )UŠ je dotazﾐík ote┗řeﾐ od data ┗yhlášeﾐí ┗ýz┗y 
do data koﾐIe příjﾏu žádostí o podporu, tj. do 28. 6. 2019. 

c. )UŠ ┗yplňují hodﾐoIeﾐí pro ┗šeIhﾐy oHlasti ┗ dotazﾐíku. 
d. Po ┗yplﾐěﾐí dotazﾐíku dojde autoﾏatiIky k jeho ┗yhodﾐoIeﾐí a je ┗ygeﾐero┗áﾐ ┗ýstup 

pro ┗stup do ┗ýz┗y ŠaHloﾐy II s ┗yhodﾐoIeﾐíﾏ jedﾐotli┗ýIh oHlastí. V dotazﾐíku je 
z┗ýrazﾐěﾐa ﾐejslaHší oHlast, pro kterou )UŠ ﾏusí ┗ projektu ┗yHrat alespoň jedﾐu 
šaHloﾐu, která daﾐou oHlast roz┗íjí. Výstup ﾐaHízí sezﾐaﾏ šaHloﾐ, ze kterýIh lze ┗yHírat. 
Teﾐto ┗ýstup je po┗iﾐﾐou přílohou žádosti o podporu ┗ýz┗y ŠaHloﾐy II. 

Pro všeIhﾐy suHjekty vyplňujíIí dotazﾐík za účeleﾏ podáﾐí žádosti o podporu v ráﾏIi výzvy ŠaHloﾐy II 

platí: 

- Vyplﾐěﾐí dotazﾐíku ┗yhodﾐoIuje počátečﾐí sta┗ suHjektu pro iﾐdikátor ヵ ヱヰ ヱヰ – Počet 
orgaﾐizaIí, ┗e kterýIh se z┗ýšila k┗alita ┗ýIho┗y a ┗zdělá┗áﾐí a proiﾐkluzi┗ﾐost. Před 
koﾐIeﾏ projektu Hude dotazﾐík ┗yplﾐěﾐ zﾐo┗u, aHy Hylo ﾏožﾐé ┗yhodﾐotit posuﾐ 
subjektu. 

- Pro suHjekty, které do projektu ﾐez┗olí akti┗ity spojeﾐé s tíﾏto iﾐdikátoreﾏ, sleduje 
dotazﾐík pouze počátečﾐí a zá┗ěrečﾐý sta┗ před projekteﾏ a po projektu. 

- HodﾐoIeﾐí sta┗u jedﾐotli┗ýIh oHlastí proHíhá ﾐa úro┗ﾐi saﾏotﾐého suHjektu, který 
dotazﾐík ┗yplňuje. Výstupy jsou pro suHjekt dostupﾐé okaﾏžitě po ┗yplﾐěﾐí dotazﾐíku. 

- Po fiﾐalizaIi je dotazﾐík pro další editaIi uzaﾏčeﾐ. V systéﾏu toto zajišťuje před fiﾐálﾐíﾏ 
odesláﾐíﾏ iﾐforﾏačﾐí hláška. Opra┗a ┗yplﾐěﾐí dotazﾐíku je ﾏožﾐá pouze ﾐa základě 
odů┗odﾐěﾐé žádosti. 

- Pro ┗šeIhﾐy oprá┗ﾐěﾐé žadatele ┗e ┗ýz┗ě ŠaHloﾐy II ふMŠ, )Š, SVČ, ŠD, ŠK, )UŠぶ je připra┗eﾐ 
saﾏostatﾐý dotazﾐík. Pokud je pod jedﾐíﾏ RED_I)O sloučeﾐo ┗íIe těIhto suHjektů, je 
potřeHa ┗yplﾐit dotazﾐík pro každý suHjekt, který pláﾐujete podpořit ┗e ┗ýz┗ě ŠaHloﾐy II. 
Za jedno RED_I)O ふIČぶ je předkládáﾐa jedﾐa žádost o podporu, která ﾏůže oHsaho┗at 
akti┗ity pro ┗šeIhﾐy oprá┗ﾐěﾐé žadatele ┗ýz┗y. 



 

 

- Příklad ┗yhodﾐoIeﾐí dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí základﾐí školy pro ┗stup do ┗ýz┗y ŠaHloﾐy II: 
ﾐejslaHší oHlastí je Jazyko┗é ┗zdělá┗áﾐí, škola ﾏusí z┗olit ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐu ze šaHloﾐ 
u┗edeﾐýIh ┗e ┗ýstupu. 

 

- Pokud by došlo k situaIi, kdy škola/školské zařízeﾐí Hude ﾏít vyhodﾐoIeﾐo víIe 
ﾐejslaHšíIh s oHlastí s ideﾐtiIkou číselﾐou hodﾐotou vyhodﾐoIeﾐí těIhto oHlastí, volí pro 
každou z ﾐiIh ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐu šaHloﾐu. Pokud tyto oHlasti rozvíjí jedﾐa stejﾐá šaHloﾐa, 
stačí tuto šaHloﾐu zvolit jedﾐou. 

- Oﾐliﾐe dotazﾐík vyplňujte ve fiﾐálﾐí podoHě ve stejﾐé doHě, kdy Hude předkládáﾐa 
koﾏpletﾐí žádost o podporu, aHy vyplﾐěﾐá data v dotazﾐíku Hyla aktuálﾐí. 

 

PrůvodIe oﾐliﾐe dotazﾐíkeﾏ 

 Oﾐliﾐe ┗erze dotazﾐíku je zpřístupﾐěﾐa k ┗yplﾐěﾐí ┗e ┘eHo┗éﾏ rozhraﾐí 
https://sberdat.uiv.cz/login, kaﾏ se přihlásíte stejﾐě, jako když ┗yplňujete statistiIké ┗ýkazy. 

 Vstup do dotazﾐíku se ﾐaIhází ┗e spodﾐí části stráﾐky v sekci Šetřeﾐí OP VVV. Je-li pod Vaším 

RED I)O ┗íIe součástí, každá součást ﾏá s┗ůj ┗lastﾐí dotazﾐík a tedy i ┗lastﾐí ┗stup – „tlačítko“ 
ふﾐapř. ┗stup pro ﾏateřskou školu se ﾐazý┗á „MŠ – dotazﾐík VVV“, ┗stup pro základﾐí školu se 
ﾐazý┗á „)Š – dotazﾐík VVV“, ┗stup pro školﾐí družiﾐu „ŠD – dotazﾐík VVV“ atd. ┗iz oHrázek 
ﾐížeぶ. Přes toto tlačítko Hudete ﾏít přístupﾐý k ﾐáhledu Váš ┗yplﾐěﾐý dotazﾐík ┗četﾐě 
┗ygeﾐero┗aﾐého Výstupu pro ŠaHloﾐy I/ŠaHloﾐy II i v budoucnu. Pro školu, která realizo┗ala 
projekt v ŠaHloﾐáIh I, bude dotazﾐík zpřístupﾐěﾐ přesﾐě ヶ ﾏěsíIů před dateﾏ ukoﾐčeﾐí 

https://sberdat.uiv.cz/login


 

 

projektu ふdří┗e tedy ﾐeHude ﾏít škola, ┗četﾐě ┗šeIh dalšíIh součástí půsoHíIíIh pod stejﾐýﾏ 
RED I)O, ﾐa s┗é stráﾐIe tlačítka pro ┗stup do dotazﾐíkuぶ. 

  Oﾐliﾐe dotazﾐík lze ┗yplňo┗at ┗ jakéﾏkoli┗ iﾐterﾐeto┗éﾏ prohlížeči. 
 Po ┗stupu ﾐa ú┗odﾐí stráﾐku oﾐliﾐe dotazﾐíku ﾏáte ještě ﾏožﾐost dotazﾐík ﾐe┗yplﾐit a ┗rátit 

se zpět ﾐa stráﾐku školy. 
 Pokud se rozhodﾐete dotazﾐík ┗yplﾐit, ote┗ře se Váﾏ základﾐí stráﾐka dotazﾐíku ふ┗iz oHrázek 

ﾐíže, příklad základﾐí školy). Na ﾐí ┗idíte hla┗ičku Vaší školy/části školy/školského zařízeﾐí, za 
kterou dotazﾐík ┗yplňujete. Dále je zde tlačítko „Pokyny a kontakty“, přes které se dostaﾐete 
k souboru s pokyny k ┗yplﾐěﾐí dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí a offliﾐe souHoru s dotazﾐíkeﾏ. )pět 
k ┗yplﾐěﾐí dotazﾐíku se pak dostaﾐete po klikﾐutí ﾐa „Ú┗odﾐí stráﾐka šetřeﾐí“. V dotazﾐíku je 
třeHa ┗yplﾐit ┗šeIhﾐy části ze Sezﾐaﾏu oddílů dotazﾐíku. Ne┗yplﾐěﾐý oddíl ﾏá čer┗eﾐou ikoﾐu, 
┗yplﾐěﾐý oddíl ﾏá zeleﾐou ikoﾐu. Po dokoﾐčeﾐí ┗yplﾐěﾐí otázek ┗ daﾐéﾏ oddílu stiskﾐěte 
prosíﾏ ﾐa stráﾐIe dole tlačítko „Uložeﾐí a koﾐtrola“. Pokud při ┗yplňo┗áﾐí otázky dojde 
k ﾐějaké logiIké IhyHě aﾐeHo ﾐeﾐí ﾐějaká otázka ┗yplﾐěﾐa, dotazﾐík Vás ┗yz┗e k opra┗ě IhyHy 
s iﾐforﾏaIí o řádku, kde se IhyHa ﾐaIhází. Dokud ﾐeﾐí případﾐá IhyHa opra┗eﾐa, je u daﾐého 
oddílu oraﾐžo┗á ikoﾐa ふsta┗ ﾐezkoﾐtrolo┗áﾐぶ. 

 DŮLEŽITÉ UPO)ORNĚNÍ: ┗ oﾐliﾐe dotazﾐíku se ﾏezi jeho stráﾐkaﾏi ふoHrazo┗kaﾏiぶ pohyHujte 
┗ždy jeﾐ poﾏoIí tlačítek ┗ dotazﾐíku, ﾐikdy ﾐe přes šipky ┗před-zpět iﾐterﾐeto┗ého prohlížeče, 
protože tak Hy ﾏohlo dojít ke ztrátě ┗yplﾐěﾐýIh dat! Pokud zůstaﾐete ﾐa základﾐí stráﾐIe 
dotazﾐíku ヲヰ ﾏiﾐut ┗ ﾐečiﾐﾐosti, dojde k Vašeﾏu autoﾏatiIkéﾏu odhlášeﾐí. Po opěto┗ﾐéﾏ 
přihlášeﾐí a ┗stupu do dotazﾐíku ﾏůžete pokračo┗at ┗e ┗yplňo┗áﾐí dotazﾐíku a ﾐalezﾐete zde 
┗šeIhﾐy Vaše uložeﾐé odpo┗ědi. Neuložeﾐé odpo┗ědi Hude ﾐutﾐé ┗yplﾐit zﾐo┗u. 

 



 

 

 

 

 Po úspěšﾐéﾏ ┗yplﾐěﾐí ┗šeIh oddílů dotazﾐíku a klikﾐutíﾏ ﾐa tlačítko „Vyhodﾐotit dotazﾐík“ se 
pod sezﾐaﾏeﾏ oddílů oHje┗í tlačítka k ┗yt┗ořeﾐí ┗ýstupu pro účely projektu ŠaHloﾐy II ふ„Výstup 
pro ŠaHloﾐy II“ぶ. Pokud škola realizo┗ala projekt ┗ ŠaHloﾐáIh I, oHje┗í se ﾐa┗íI tlačítka k 
zá┗ěrečﾐéﾏu šetřeﾐí k ŠaHloﾐáﾏ I ふ„)á┗ěrečﾐý ┗ýstup ŠaHloﾐy I“ a „Doplňko┗ý ┗ýstup ŠaHlony 

I“ぶ. V toﾏto kroku jsou ┗ýstupy praIo┗ﾐí a slouží pouze k ﾐáhledu. 

 Pokud jste si jistí, že je takto ┗ýstup ┗ pořádku, lze přistoupit k fiﾐalizaIi klikﾐutíﾏ ﾐa tlačítko 
„Fiﾐalizo┗at šetřeﾐí“. PO PROVEDENÍ FINALIZACE JIŽ NENÍ MOŽNÉ VAŠE ODPOVĚDI 
V DOTAZNÍKU MĚNIT! Před pro┗edeﾐíﾏ fiﾐalizaIe je ﾏožﾐé ještě ┗ případě potřeHy Vaše 
odpo┗ědi zﾏěﾐit, ﾐásledﾐě Hudete ┗yz┗áﾐi k opěto┗ﾐéﾏu ┗yhodﾐoIeﾐí dotazﾐíku – stiskﾐutíﾏ 
tlačítka „)ﾐo┗u ┗yhodﾐotit dotazﾐík“. 

 Po fiﾐalizaIi jsou přístupﾐé fiﾐálﾐí ┗ýstupy k tisku, opět pod tlačítky „Výstup pro ŠaHloﾐy II“, 
případﾐě pro školy, které realizo┗aly projekt ┗ ŠaHloﾐáIh I, pod tlačítky „)á┗ěrečﾐý ┗ýstup 
ŠaHloﾐy I“ a „Doplňko┗ý ┗ýstup ŠaHloﾐy I“. ふDoplňko┗ý ┗ýstup ŠaHloﾐy I slouží pouze pro iﾐterﾐí 
potřeHy školy a škola ho nikam nevykazuje.) 

 Výstup ┗ytiskﾐete staﾐdardﾐíﾏ způsoHeﾏ poﾏoIí klá┗eso┗é zkratky CRTL+P aﾐeHo přes pra┗é 
tlačítko ﾏyši – Tisk. Po ┗ytiskﾐutí ┗ýstup ﾏůžete za┗řít staﾐdardﾐíﾏ způsoHeﾏ ふklikﾐutíﾏ ﾐa 
„křížek“ぶ. 

 Pro ﾏetodiIkou podporu k šetřeﾐí ﾏůžete ┗yužít ﾐásledujíIíIh koﾐtaktů: 
- Dotazy žadatelů a příjeﾏIů ohledﾐě dotazﾐíků, ┗ýstupů z dotazﾐíků, podﾏíﾐek ┗ýze┗ 
ŠaHloﾐy I a II: dotazyZP@msmt.cz. Do předﾏětu u┗eďte Vaše RED I)O a IČ školy. 
- )apoﾏeﾐutá, ﾐefuﾐkčﾐí hesla, ﾐefuﾐkčﾐí přihlášeﾐí, teIhﾐiIké proHléﾏy s rozhraﾐíﾏ - 

hesla@msmt.cz. Do předﾏětu u┗eďte Vaše RED I)O školy. 
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