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Workshopový cyklus





✓ Mapa exekucí

✓ Mapa nezaměstnanosti

✓ Mapa vzdělávacího ne/úspěchu a DataPAQ

✓ Mapa rezidenční segregace

✓ SMSdata + ASZ

DOSTUPNÁ DATA: INTERAKTIVNÍ MAPY



✓ Data MŠMT zpracovaná ASZ

DOSTUPNÁ DATA: ŠKOLSKÁ MATRIKA

Počet běžných tříd
Žáci se speciálními vzdělávacími problémy (+ výpočet: 

podíl)

Počet žáků v běžných třídách KŽV

Počet žáků 1. ročníků v běžných třídách Zdravotní postižení

Počet žáků na běžnou třídu na 1. st. a na 2. st. + celkem Cizí státní občanství

Počet speciálních tříd a počet žáků v ST Opakující ročník BT celkem + 1. třída zvlášť

Počet žáků celkem Opakující ročník ST celkem + 1. třída zvlášť

Počet žáků 1. ročníků ve speciálních třídách
Počet žáků, kteří ukončili ZŠ + ukončili v 7. a 8. ročníku – 

běžné a speciální třídy

Počet přípravných tříd a počet dětí v PT LMP, individuální plán

Kapacita a naplněnost
Skladba zaměstnanců školy (asistenti, speciální 

pedagogové, psychologové)

Obsahuje:



✓ Shromažďovaná ASZ pro interní 

využití

✓ Za obce

✓ Diskuze: 

✓ Úskalí zveřejnění

✓ Podmínky smysluplnosti 

zveřejnění

✓ Možnosti předání 

účastníkům workshopů

DOSTUPNÁ DATA: DALŠÍ ADMINISTRATIVNÍ DATA

Obsahuje oblasti:

Obyvatelstvo + pohyb obyvatelstva

Sčítání domů, lidu a bytů

Sociálně vyloučené lokality

Exekuce a osobní bankroty

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na živobytí

Doplatek na bydlení

Mimořádná okamžitá pomoc

Příspěvek na péči

Přídavek na dítě

Uchazeči o zaměstnání

Volná pracovní místa

Odchody ze ZŠ bez ukončeného ZV

Index sociálního vyloučení



✓ Podle účelu sběru:

✓ K nastavení intervencí

✓ Monitoring a evaluace

✓ Podle způsobu sběru: 

✓ Administrativní data

✓ Monitoring institucí spolupracujících s CS

✓ Terénní výzkumy

DATA PODLE ZPŮSOBU A ÚČELU SBĚRU



Oblast Aktivita pracovníků OSP Počet

úspěšných

případů

Zaměstnávání

Pomoc při sestavení životopisu 26

Předání inzerátů s nabídkou práce 112

Pomoc při sjednání pracovního pohovoru 7

Pomoc při získání pracovního poměru 5

Bydlení
Pomoc při nalezení bydlení

Azylový dům 1

Městská ubytovna 31

Soukromá ubytovna 9

Soukromý nájemní

byt

16

Předání nabídky bydlení 143

Dluhy

Pomoc při 

sjednávání 

splátkového 

kalendáře

Dluh vůči městu 18

Dluh vůči veřejné instituci

(FÚ, pojišťovna, policie, soud…)
49

Dluh vůči společnosti poskytující

půjčky

23

Ostatní dluhy 24

Podání návrhu na oddlužení k soudu 10

Sociální dávky Pomoc při vyplňování formuláře 47

MONITORING INSTITUCÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH S CS



Diskontinuita mezi kvantitativními ukazateli a 

kvalitativní místní znalostí

Jak překonat propast mezi daty a realitou?

PROBLÉM


