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EVALUAČNÍ PLÁN 

PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP BŘECLAV II 
(registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693) 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
revize 3 

Odůvodnění revize: 
- prodloužení doby realizace projektu na 48 měsíců do 30. 06. 2022, aktualizace údajů – vliv 
epidemie koronaviru covid-19 
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Úvod 

 

Náplní evaluačního plánu je pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu, 

implementace a jeho dalších aspektů. Průběžně bude vyhodnocována realizace a plnění priorit, aktivit, 

cílů MAP II, ročních akčních plánů a jejich dopadů. 

Dokument stanovuje témata a cíle evaluací, které budou realizovány, dále pak cílové skupiny, které 

budou zapojeny do evaluačních šetření. Vyhodnocování bude realizováno prostřednictvím evaluačních 

aktivit, které jsou naplánovány a budou realizovány realizačním týmem. Výstupem realizovaných 

evaluací bude vyhodnocení úspěšnosti celého procesu a zpracování případných návrhů na opatření ke 

zlepšení.  

Výstupy z evaluačních šetření a návrhy budou projednány v pracovních skupinách a na řídícím výboru.  
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Vnitřní evaluace 

 

V rámci vnitřní evaluace bude prováděno hodnocení procesní a věcné stránky projektu. Cílem 

je průběžné vyhodnocování realizace aktivit projektu, dosahování cílů v oblasti rozvoje a podpory 

partnerství v území a řízení projektu a případné navržení opatření, která povedou ke zlepšení 

(co se nám podařilo a co by bylo potřeba zlepšit; vyhodnocení účinnosti, přínosů a dopadů aktivit 

na podporu rozvoje partnerství a rozvoje kapacit). Vnitřní evaluace probíhá formou sebehodnotících 

zpráv a pravidelných monitoringů. 

 

Sebehodnotící zprávy 

Cílem je hodnocení procesů projektu – co se podařilo a co by se mělo zlepšit, dále vyhodnocení 

přínosů a dopadů projektu. Sebehodnotící zprávy jsou reflexí, která vede k úpravám procesů a 

případně k doporučením, jak upravovat aktivity na podporu rozvoje partnerství a rozvoje kapacit, 

aby měly co nejlepší přínosy. 

Sebehodnotící zprávy máme průběžné a závěrečnou. Struktura těchto zpráv je pevně dána Metodikou 

pro vnitřní evaluaci projektů PO3 OP VVV (jedná se o šablony, které obsahují evaluační otázky určené 

pro realizační tým).  

Průběžné zprávy jsou prováděny každých 12 měsíců a obsahují zhodnocení uplynulého období. 

Závěrečná sebehodnotící zpráva je vyhotovena na konci projektu a řídícímu orgánu bude předložena 

v závěrečné hodnotící zprávě. Závěrečná zpráva zhodnocuje celé období realizace projektu. Zprávy jsou 

zpracovány realizačním týmem a ke schválení jsou předkládány řídícímu výboru.  

 

Monitorovací zpráva 

Cílem je pravidelný monitoring v průběhu realizace projektu a jeho aktivit. Monitoring 

je zaměřen na fungování organizační struktury, průběh komunikačního plánu, konzultační proces, 

realizaci vzdělávacích aktivit a proces místního akčního plánování. Reflektuje také finanční plán a 

dodržování harmonogramu. Výstup je podkladem pro průběžnou hodnotící zprávu. 

Monitoringy jsou prováděny jednou za 6 měsíců (první monitoring je prováděn do 3 měsíců od vydání 

právního aktu). Monitorovací zprávy jsou realizovány hlavním manažerem projektu MAP II formou 

monitorovacího listu za dané období. Monitorovací list je podkladem pro sebehodnotící zprávy, 

evaluační zprávy a práci realizačního týmu.  
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Vnější evaluace 

 

Předmětem vnější evaluace je vyhodnotit úspěšnost procesů fungování a rozvoje partnerství, 

naplňování aktivit projektu, výsledky a dopady realizace aktivit naplánovaných v akčním plánu 

vypracovaném v rámci projektu MAP I a také akčních plánů zpracovaných v rámci MAP II včetně jejich 

přínosu ke strategii MAP. Vnější evaluace určuje stanovení dalších kroků či opatření v procesu rozvoje 

a aktualizace MAP II. Níže je uveden seznam plánovaných evaluací, jsou uvedena témata a cíle. 

 

Evaluace naplňování priorit a cílů projektu MAP II 

Cílem evaluace je zjištění, jak členové pracovních skupin, řídícího výboru a realizačního týmu 

hodnotí naplňování priorit a cílů projektu MAP II. Výsledek šetření bude vodítkem pro případné změny. 

Evaluační šetření proběhne v 9/2019, 9/2020 a 3-4/2022. Výstup šetření – evaluační zpráva bude 

předmětem projednání pracovních skupin a následně řídícího výboru. 

Cílovou skupinou jsou členové pracovních skupin, řídícího výboru a realizačního týmu MAP II. 

Evaluace proběhne formou dotazníkového šetření. Dotazník bude obsahovat otázky zaměřené 

na naplňování cílů a priorit projektu. 

 

Evaluace naplňování Akčního plánu  

Cílem evaluace je zjištění stavu naplňování aktivit naplánovaných v Akčním plánu, jejich 

výsledky a dopady na realizátory a další cílové skupiny.  

Evaluační šetření bude prováděno průběžně dle potřeby na základě zkušeností z již proběhlých 

či realizovaných aktivit. Výsledky evaluačních šetření budou předmětem projednání pracovních skupin 

a následně řídícího výboru. 

Cílovou skupinou šetření jsou realizátoři jednotlivých aktivit Akčního plánu pro dané období.  

Evaluace bude prováděna formou řízeného rozhovoru (otázky zaměřené na realizované a 

nerealizované aktivity).  

 

Evaluace proběhlých vzdělávacích aktivit a workshopů 

Cílem evaluace je zjištění efektivity vzdělávacích akcí, naplnění očekávání účastníků. Zjišťováno 

bude, zda má akce pro účastníky přínos, kde vidí prostor pro zlepšení. Daná zjištění budou vodítkem 

pro realizaci dalších plánovaných aktivit. 

Evaluační šetření budou prováděny průběžně po konání vzdělávacích akcí, s výstupy bude pracováno 

dle potřeby. Výstupy šetření budou předmětem projednání pracovních skupin a následně řídícího 

výboru. 
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Cílovu skupinou jsou účastníci vzdělávacích aktivit, tzn., zástupci školských zařízení, rodičů a veřejnosti.  

Evaluace bude prováděna formou dotazníků, které jsou účastníkům distribuovány po vzdělávací akci či 

workshopu. Dotazník bude obsahovat otázky zaměřené na přínosy a úroveň akce, náměty a případně 

změny v organizaci dalších aktivit. Dále budou dle stanovených podmínek projektu vytvořeny 

Hodnotící zprávy z aktivit zaměřených na podporu znalostních kapacit. 

 

Evaluace fungování pracovních skupin 

Cílem evaluace je zjištění, zda pracovní skupiny fungují dle názoru jejich účastníků efektivně, 

případně je potřeba něco zlepšit. Výsledná zjištění budou použity při další organizaci pracovních skupin. 

Evaluace pracovních skupin bude provedena v 9/2019 a 9/2020. Výstup šetření – evaluační zpráva 

bude předmětem projednání pracovních skupin a následně řídícího výboru. 

Cílovou skupinou jsou jednotlivý členové pracovních skupin.  

Evaluace proběhne formou kombinace dotazníku a otevřené diskuze na jednáních pracovních skupin, 

na kterých bude zjišťováno mezi členy, zda fungování vnímají jako efektivní, zda průběh pracovních 

skupin je v souladu s jejich očekáváními či představami, sbírány budou případné náměty či návrhy 

ke zlepšení fungování pracovních skupin. Dotazník bude obsahovat otázky zaměřené na přínosy 

jednání, organizaci pracovních skupin, hodnocení průběhu a případné změny. 

 

Evaluace průběhu a přínosů projektu MAP II 

Cílem evaluace je zjištění, je vnímán průběh realizace projektu MAP II a případně jaký 

má přínos pro dotazované či jejich organizaci. 

Šetření proběhne v 2-4/2022. Výstup šetření – evaluační zpráva bude předložena Řídícímu výboru.  

Cílovou skupinou jsou zpracovatelé potřeb jednotlivých škol, členové pracovních skupin a realizačního 

týmu.  

Evaluace proběhne formou dotazníkového šetření. Dotazník bude obsahovat otázky zaměřené 

na průběh, přínosy a případné změny projektu.   

 

Dotazníkové šetření zaměřené na školská zařízení 

Cílem šetření je zjištění informací o příslušném školském zařízení, využití šablon, zjištění aktivit 

spolupráce (aktivita Implementace MAP nebo jiné realizované koncepční projekty, projekty zaměřené 

na „tematická partnerství a sítě“) a srovnání agregovaných výsledků mezi školami.  

Šetření proběhne v období 4 - 6/2019 a 5-6/2021. Výstupy z tohoto šetření budou podklady 

pro jednání pracovních skupin a další zaměření případných aktivit v rámci MAP II. 
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Cílovou skupinou jsou ředitelé jednotlivých školských zařízení, případně jejich zástupci (zpracovatelé 

potřeb školy).  

Evaluace bude prováděna formou řízeného rozhovoru s řediteli jednotlivých školských zařízení 

dle předem připravené struktury (zaměření na informace o škole, čtenářskou a matematickou 

gramotnost, rozvoj potenciálu žáka, další potřeby rozvoje školy, informace k rovným příležitostem a 

další). 

 

Reflexe škol 

 Cílem reflexe škol je zjištění popisu potřeb školy pro další rozvoj.  

Šetření se musí v průběhu realizace projektu MAP II minimálně 2x opakovat. První i druhá reflexe 

proběhnou v období 4 – 6/2019 a 5-6/2021 spolu s dotazníkovým šetřením. Výstupy budou podklady 

pro realizační tým, agregované výsledky poté pro jednání pracovních skupin či kulaté stoly.   

Cílovou skupinou jsou ředitelé škol, případně jejich zástupci (zpracovatelé potřeb školy). 

Každá škola zpracuje reflexi na základě předem dané struktury. Při druhém opakování si zapojené školy 

mohou zpracovat Strategický plán rozvoje školy, jehož výstup bude zdrojem informací pro RT MAP 

místo Popisu potřeb školy. 
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Závěr 

 

Tento dokument specifikuje plán evaluací, jejich témata a cíle. Součástí evaluačního plánu je také 

harmonogram realizace jednotlivých hodnocení a přepokládané termíny realizace těchto plánovaných 

aktivit. V rámci projektu probíhají každé 6 měsíců monitoring (monitorovací zpráva), evaluační šetření 

na konkrétní témata, dotazníková šetření zaměřená na školská zařízení, jednou za rok je tvořena 

průběžná sebehodnotící zpráva a na závěr projektu pak závěrečná sebehodnotící zpráva. Aktivity jsou 

rozloženy po celou dobu realizace projektu, termíny mohou být upravovány dle potřeby, četnost musí 

být dodržena. 
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Přílohy 

Harmonogram realizace jednotlivých evaluací 

 


