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Název projektu: MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP HLINSKO II 



Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503 

Projekt Místní akční plán II vzdělávání pro ORP Hlinsko je zaměřený na zlepšení kvality vzdělávání v 

mateřských a základních školách a to prostřednictvím lokální spolupráce při řešení místně specifických 

problémů a potřeb mezi všemi aktéry vzdělávání včetně zřizovatelů. Spolupráce může vznikat a rozvíjet 

se pomocí různých nástrojů: společného informování, plánování, realizace společných potřeb, 

vyhodnocení přínosů spolupráce Hlavním cílem projektu je podpora společného plánování, sdílení 

aktivit a budování a rozvoj spolupráce mezi aktéry vzdělávání. Dokument Seznam plánovaných evaluací 

MAP II vzdělávání pro ORP Hlinsko je součástí podaktivity 3. Evaluace a monitoring. Tato aktivita 

zahrnuje sebehodnotící zprávy, monitorovací zprávy a evaluační zprávy. V dokumentu je specifikován 

plán evaluací, jejich témata, nástroje, cíle a harmonogram evaluací. Dokument vychází ze závazných 

pravidel a postupů projektu MAP se zohledněním a zapracováním místních potřeb.  

 

Témata a cíle: Cílové skupiny 
evaluace:  

Časový plán 
realizace 
jednotlivých 
evaluací 

Nástroje: Způsob 
vyhodnocení: 

Zhodnocení 
naplňování 
priorit a cílů 
MAP 

 • realizační tým, 
pracovní skupiny 
• zapojení 
pedagogičtí 
pracovníci ZŠ a 
MŠ, Ředitelé ZŠ a 
MŠ 
• rodiče 
• další 
spolupracující 
subjekty  

• monitorovací 
činnost probíhá 
průběžně, po celou 
dobu realizace 
projektu, souhrnné 
zprávy budou 
zpracovány vždy na 
konci roku 

• řízené 
rozhovory 
• workshopy 
• jednání PS 
• dotazníky 

• RT zpracuje 
výsledky a 
poskytne je ŘV a 
PS k projednání 
• RT zpracuje 
závěrečná 
doporučení 

Naplňování 
plánovaných 
aktivit Ročních 
akčních plánů 

• účastníci aktivit 
naplánovaných v 
RAP 

• vždy po uplynutí 
realizačního období 
RAP, tedy na konci 
školního roku 

• zpětná vazba 
účastníků 
• rozhovory a 
dotazníky 
• počty 
účastníků 

• RT vyhodnotí 
RAP na základě 
realizovaných 
aktivit 
• závěry využije k 
tvorbě dalšího 
RAP 

Implementační 
aktivity 

• účastníci 
jednotlivých akcí a 
programů 

• průběžně během 
trvání aktivity  
• vždy po skončení 
akce 

• dotazníky 
• řízené 
rozhovory 

• agregace 
dotazníků  
• vyhodnocení 
dopadů na 
kvalitu 
vzdělávání 



Evaluace 
realizovaných 
vzdělávacích a 
osvětových 
aktivit 

• účastníci 
vzdělávacích akcí 

• průběžně během 
trvání aktivity  
• vždy po skončení 
akce 

• dotazníky 
• řízené 
rozhovory 

• agregace 
dotazníků  
• vyhodnocení 
dopadů na 
kvalitu 
vzdělávání 

Evaluace 
složení a práce 
pracovních 
skupin 

• všechny PS • evaluace 
proběhne za cca 18 
měsíců od zahájení 
projektu 

• dotazníky 
• workshopy 
• diskuze při 
jednáních 

• dotazníky 
• zápisy z jednání 
• zápisy z 
brainstormingů 

Evaluace 
reflexe a 
popisu potřeb 
na 
jednotlivých 
školách 

• ředitelé škol 
• ostatní 
pedagogičtí 
pracovníci 

• každoroční 
dotazníková šetření 

• dotazníky 
• řízené 
rozhovory 

• agregace 
dotazníků  
• vyhodnocení 
dopadů na 
kvalitu 
vzdělávání 

 

 

Monitorovací zprávy budou sloužit jako podklad ke zpracování sebehodnotících zpráv a závěrečné 

sebehodnotící zprávy a pro efektivní práci realizačního týmu při plánování a realizaci dalších aktivit. 

Evaluaci zaměřenou na naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů zhodnotí realizační 

tým, zprávu o evaluaci zpracuje věcný manažer projektu, zpráva bude předložena, včetně doporučení 

pracovních skupin řídícímu výboru. 

Evaluace je významným nástrojem ke zhodnocení stavu a průběhu projektu. Evaluace se využívá 

zejména pro určení kvality projektu, jeho činností, přínosu. Evaluace bývá obvykle prováděna na 

začátku projektu, v jeho průběhu a na konci projektu. Evaluace v průběhu projektu nám napoví, zda 

jdeme správnou cestou nebo je nutné provést úpravy složení pracovních skupin, realizačního týmu, 

organizace aktivit apod. tak, aby byl projekt pro cílovou skupinu skutečně přínosný a naplnil jak 

plánované cíle, tak očekávání. Monitoring probíhá po celou dobu realizace projektu.  

 

HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH EVALUACÍ 

 

 

 

Témata a cíle v roce 2018 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.18 VII.18 VIII.18 IX.18 X.18 XI.18 XII.18

Zhodnocení naplňování priorit a cílů 

MAP

Naplňování plánovaných aktivit 

Ročních akčních plánů

Implementační aktivity

Evaluace realizovaných 

vzdělávacích a osvětových aktivit

Evaluace složení a práce pracovních 

skupin

Evaluace reflexe a popisu potřeb na 

jednotlivých školách

Průběžně po skončení 

aktivity

Průběžně po skončení 

aktivity



 

 

 

 

 

 

 

Témata a cíle v roce 2019 I.19 II.19 III.19 IV.19 V.19 VI.19 VII.19 VIII.19 IX.19 X.19 XI.19 XII.19

Zhodnocení naplňování priorit a cílů 

MAP
X

Naplňování plánovaných aktivit 

Ročních akčních plánů
X

Implementační aktivity

Evaluace realizovaných 

vzdělávacích a osvětových aktivit

Evaluace složení a práce pracovních 

skupin

Evaluace reflexe a popisu potřeb na 

jednotlivých školách

Průběžně po skončení aktivity

Průběžně po skončení aktivity

Témata a cíle v roce 2020 I.20 II.20 III.20 IV.20 V.20 VI.20 VII.20 VIII.20 IX.20 X.20 XI.20 XII.20

Zhodnocení naplňování priorit a cílů 

MAP
X

Naplňování plánovaných aktivit 

Ročních akčních plánů
X

Implementační aktivity

Evaluace realizovaných 

vzdělávacích a osvětových aktivit

Evaluace složení a práce pracovních 

skupin

Evaluace reflexe a popisu potřeb na 

jednotlivých školách

Průběžně po skončení aktivity

Průběžně po skončení aktivity

Témata a cíle v roce 2021 I.21 II.21 III.21 IV.21 V.21 VI.21 VII.21 VIII.21 IX.21 X.21 XI.21 XII.21

Zhodnocení naplňování priorit a cílů 

MAP
X

Naplňování plánovaných aktivit 

Ročních akčních plánů
X

Implementační aktivity

Evaluace realizovaných 

vzdělávacích a osvětových aktivit

Evaluace složení a práce pracovních 

skupin
X

Evaluace reflexe a popisu potřeb na 

jednotlivých školách
X

Průběžně po skončení aktivity

Průběžně po skončení aktivity

Témata a cíle v roce 2022 I.22 II.22 III.22 IV.22 V.22 VI.22 VII.22 VIII.22 IX.22 X.22 XI.22 XII.22

Zhodnocení naplňování priorit a cílů 

MAP
X

Naplňování plánovaných aktivit 

Ročních akčních plánů
X

Implementační aktivity

Evaluace realizovaných 

vzdělávacích a osvětových aktivit

Evaluace složení a práce pracovních 

skupin

Evaluace reflexe a popisu potřeb na 

jednotlivých školách

Průběžně po skončení aktivity

Průběžně po skončení aktivity



Vysvětlivky:  

    Probíhá monitoring  

X  termín vypracování zprávy 

 

 

 

V Hlinsku 7. 12. 2020 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

RNDr. Rostislav Dvořáček, předseda ŘV MAP ORP Hlinsko 

 


