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Sběr dat – Doučování žáků škol 
V mimořádných sběrech dat realizovaných v únoru 2022, říjnu 2022, únoru 2023 a říjnu 2023 budete 

odpovídat, kromě administrativně méně náročných otázek (např. otázek na zpětnou vazbu nastavení 

programu doučování), na následující informace o průběhu doučování na Vaší škole: 

1. Počet doučovacích hodin* realizovaných celkem na Vaší škole za uplynulé doučovací období. 

* Hodinou je pro potřeby všech otázek rozuměna aktivita o délce do 45 minut. Aktivita kratší 

než 45 minut se započítává jako 1 hodina, naopak aktivita o délce od 46 do 90 minut jako 2 

hodiny. 

2. Počet bloků skupinových doučování. Blokem se rozumí série doučovacích hodin jednoho 

vzdělávacího oboru (předmětu) nebo oblasti, které se účastní relativně stálá skupina žáků. 

A) počet bloků 

B) průměrný počet hodin v jednom takovém bloku 

C) průměrný počet žáků v jednom takovém bloku 

3. Počet bloků doučování realizovaných individuálně pro jednoho žáka. Blokem se rozumí série 

doučování žáka v jednom vzdělávacím oboru (předmětu) nebo oblasti. 

A) počet bloků 

B) průměrný počet hodin v jednom takovém bloku 

4. Počet hodin jednorázového skupinového či individuálního doučování nárazově nad rámec 

ustálených bloků doučování (např. jednorázové dovysvětlení látky). 

A) počet hodin 

B) průměrný počet žáků v jedné takové hodině 

5. Počet žáků Vaší školy celkem podpořených doučováním.  

* Žáci ve fyzických osobách, tedy pokud se jeden žák účastnil více bloků doučování, započtěte 

ho pouze jednou. 

 

V šetření realizovaném v únoru 2022 (vykázání realizace aktivit za období září–prosinec 2021, kdy 

mohly školy finanční prostředky čerpat také na realizaci socializačních, adaptačních a jiných 

podpůrných aktivit), budeme v případě, že Vaše škola čerpala prostředky na tyto účely, dotazovat také 

počet realizovaných takových hodin a na počet žáků (fyzických osob) do nich zapojených. 

V navazujících šetřeních (říjen 2022–říjen 2023) do dotazníku přibydou informace k vykazování 

publicity (zda a kde byl program propagován a pro které sílové skupiny) – více viz informace k publicitě. 


