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a) Vznik projektu a jeho vývoj 
 
1. Co kromě finanční motivace bylo hlavním impulsem k našemu zapojení se do 
projektu MAP II? 
 

Hlavním impulsem k zapojení se do projektu MAP II bylo navázat na úspěšnou 

realizaci pilotního projektu MAP a pokračovat v budování efektivního a udržitelného 

systému spolupráce mezi zřizovateli, školami, vzdělávacími zařízeními a dalšími 

partnery ve vzdělávání pro rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 

15 let v území ORP Břeclav. Projekt MAP II představuje důležitou a přínosnou 

komunikační platformu, která poskytuje všem aktivním i pasivním partnerům možnost 

diskuse, sdílení zkušeností a dobrých příkladů praxe, a prostřednictvím realizace 

aktivit MAP významně přispívá ke zvyšování kvality vzdělávání v území.  

 

2. Jaká byla naše původní představa o budování a fungování partnerství a jak se 
rozšířila/vyvinula/pozměnila v průběhu realizace, případně co k tomu vedlo? 
 

Partnerství vnímáme od počátku jako zásadní předpoklad pro dosažení cílů 

projektu MAP II. Dlouhodobá spolupráce s partnery v území umožnuje lepší identifikaci 

problémů a potřeb ve vzdělávání, jejich komplexnější a systematičtější řešení, 

rozšiřuje zdroje projektu, zejména z pohledu dovedností, znalostí a organizační 

kapacity, a jednoznačně přispívá k efektivnější implementaci MAP. V průběhu 

realizace projektu MAP II se podařilo navázat na spolupráci s partnery z předchozího 

období a rovněž zapojit do spolupráce další subjekty vzdělávání, kromě několika nově 
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zapojených mateřských a základních škol se jednalo také např. o Městskou knihovnu 

Břeclav. Tato spolupráce byla i v rámci evaluace přínosů projektu hodnocena velice 

pozitivně. 

 

b) Uspořádání účastníků v projektu, jeho vedení a klíčoví aktéři 
 

1. Podle jakých kritérií jsme vybírali partnery do projektu MAP II a proč? 

Postupovali bychom nyní stejně? Co bychom nyní změnili, pokud bychom 

začínali znovu? 

 

Základní pilíře partnerství byly položeny již v rámci realizace pilotního projektu 

MAP, kdy bylo postupováno dle kritéria co nejširšího zastoupení klíčových aktérů 

ovlivňujících oblast vzdělávání v území. Jelikož se toto kritérium osvědčilo a bylo 

funkční, projekt MAP II na ně plynule navázal a dosavadní partnerství dále prohluboval 

a rozvíjel. Pokud bychom nyní začínali znovu, postupovali bychom stejně. 

 

2. Bylo nastavení z pohledu kompetencí a odpovědností v platformách optimální 

a proč? 

 

Nastavení z pohledu kompetencí a odpovědností v jednotlivých platformách 

vnímáme jako optimální, jelikož všechny platformy byly obsazeny kompetentními 

osobami s dostatečnými zkušenostmi. Nastavení platforem se podařilo zachovat na 

odpovídající úrovni i přes řadu personálních změn, které tak neměly zásadní vliv na 

realizaci projektu. 

 

3. Jaké bylo odborné zajištění diskuzních platforem a na jakém základě jsme 

vybírali odborníky? 

 

Provozní diskuzní platformy jako Řídící výbor a pracovní skupiny byly zpravidla 

vedeny hlavním manažerem projektu či jím pověřeným pracovníkem, který měl 

v oblasti komunikace a vedení diskuzí potřebné zkušenosti. V případě odborných 

diskuzí bylo využíváno služeb facilitátorů, expertů a lektorů, volených dle specifikace 

diskutovaného tématu, na základě jejich prokázané odbornosti a referencí tak, aby 
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byla zajištěna odpovídající kvalita diskuse a přínos všem jejím účastníkům. V případě 

návaznosti jednotlivých diskusí bylo přihlíženo vždy k výsledkům jejich evaluace. 

 

4. Jaké byly rezervy v souvislosti se zajišťováním odborníků? Jaké změny jsme 

v tomto ohledu provedli? 

 

Zásadní rezervy, i vzhledem k výsledkům evaluace, nepociťujeme. Jediné 

významnější komplikace v zajišťování odborníků přinesla pandemie COVID-19 a 

vládní nařízení s ní související, kdy došlo k výraznému omezení možností realizace 

odborných vzdělávacích akcí, a ne všichni původně zvolení odborníci byli ochotní 

realizovat tyto akce on-line formou, v některých případech to povaha akce či 

specifičnost tématu ani neumožňovala. V těchto případech bylo třeba flexibilně hledat 

náhradní varianty tak, aby daná situace neovlivnila cíle projektu, což se podařilo. 

 

 

c) Aktivity projektu 
 

1. Jakým způsobem probíhalo setkávání „aktérů v území participujících na 

tvorbě/aktualizaci“ MAP II, tj. Řídícího výboru a pracovních skupin (periodicita, 

forma, kdo moderoval)? 

 

Frekvence setkávání aktérů v území participujících na tvorbě/aktualizaci MAP II 

byla v souladu s Postupy MAP II a potřebami projektu. Forma setkávání jednotlivých 

platforem (osobní, distanční, projednávání „per rollam“) byla volena v průběhu projektu 

vždy s ohledem na povahu diskutovaných témat, časové možnosti jejich členů a 

v neposlední řadě také v závislosti na omezeních souvisejících s pandemií COVID-19. 

V době vyhlášení nouzového stavu bylo setkávání aktérů realizováno prostřednictvím 

online platforem jako např. MS Teams, popř. byla jednotlivá témata projednávána 

prostřednictvím elektronické pošty „per rollam“. Tyto formy setkávání byly preferovány 

i v době přetrvávajících nepříznivých podmínek v souvislosti s pandemií COVID-19 a 

v období na konci doby realizace projektu, kdy byli mnozí aktéři angažováni v řešení 

nenadálé situace v území, související s válečným konfliktem na Ukrajině. V případě 

setkávání Řídícího výboru a pracovních skupin byl moderátorem obvykle hlavní 

manažer projektu, případně jím pověřený pracovník, který měl v oblasti komunikace a 
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vedení diskuzí potřebné zkušenosti. Při setkávání pracovních skupin byl pak 

příležitostně moderátorem i vedoucí dané pracovní skupiny. 

 

2. Jak hodnotíte ostatní aktivity projektu (v případě MAP II rozvoj, aktualizaci, 

monitoring, evaluaci a implementaci MAP)? 

 

Ostatní aktivity projektu MAP II probíhaly průběžně, dle harmonogramu projektu, 

Evaluačního plánu, v souladu s Postupy MAP II a potřebami projektu (z důvodu 

negativního vlivu pandemie COVID-19 na realizaci aktivit v rámci implementace MAP 

byla doba realizace projektu prodloužena na 48 měsíců).  

 

Projekt MAP II obsahově navazoval na pilotní projekt MAP I, pokračoval tak 

v rozvoji systému vzdělávání, prohlubování partnerství a rozvoji komunitního 

plánování v území (Strategický rámec byl aktualizován 19. 10. 2021).  

 

Realizačnímu týmu se podařilo zintenzivnit komunikaci se zástupci cílových 

skupin, rozšířit portfolio aktivit a významně zvýšit informovanost o aktivitách projektu 

MAP II, jak mj. vyplývá i z průběžných evaluačních zpráv projektu, kdy projekt MAP II 

je celkově hodnocen jako přínosný a při srovnání výsledků evaluačního šetření v roce 

2022 s výsledky šetření z roku 2020 lze konstatovat, že došlo i ke kvalitnějšímu 

naplňování jeho priorit a cílů. 

 

Realizační tým MAP II také v průběhu realizace agregoval potřeby škol zapojených 

do projektu, následně byly vytvořeny návrhy aktivit reflektující tyto potřeby v území a 

zapracovány do Strategického rámce MAP.  

 

Velmi pozitivní ohlasy cílové skupiny byly zejména na aktivity zaměřené na 

podporu rozvoje přírodních věd, fyziky a polytechniky na ZŠ (chemické workshopy, 

Festival IQ Play, vzdělávací platforma poskytující výukové lekce pro pedagogické 

pracovníky i žáky ve spolupráci s Městskou knihovnou Břeclav atd.), tvořivosti, 

technického myšlení a manuální zručnost v MŠ (Klokanovy kufry, ozoboti), EVVO 

(Putování za vodou), povědomí o lokálních kulturně historických tématech (pracovní 

listy na regionální historická témata) či na podporu rozvoje čtenářské (Knihovničky na 

cestách) a matematické pregramotnosti a gramotnosti (využití interaktivních a 
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robotických pomůcek), dále na aktivitu sdílený rodilý mluvčí anglického jazyka a 

v neposlední řadě na tematická setkávání učitelů ZŠ a MŠ, pracovníků školních družin, 

ředitelů ZŠ a zástupců škol v oblasti výchovného a kariérního poradenství v území a 

Kulatý stůl na téma sociálně právní ochrana dětí. 

 

3. Co se nám osvědčilo? Co naopak nefungovalo? 

 

Velmi se osvědčilo zejména setkávání zástupců MŠ a ZŠ v rámci odborných 

vzdělávacích akcí, jejichž součástí bylo sdílení zkušeností mezi lektory a pedagogy, 

vč. sdílení příkladů dobré praxe. Budování znalostních kapacit považujeme celkově za 

nejpřínosnější způsob setkávání cílových skupin. Projekt tímto způsobem podporuje 

sdílení informací, zkušeností i kolegiální podporu mezi pedagogickými pracovníky a 

pracovníky působícími v oblasti neformálního vzdělávání v území.  

 

Velmi kladně byla hodnocena rovněž nově navázaná spolupráce s Městskou 

knihovnou Břeclav a společně realizované aktivity zaměřené na rozvoj 

polytechnického vzdělávání a čtenářské gramotnosti za využití interaktivních a 

robotických pomůcek, virtuální reality a 3D tisku. 

 

Do aktivit projektu se ne vždy podařilo aktivně zapojit všechny subjekty, realizaci 

řady akcí také negativně ovlivnila pandemie COVID-19, některé akce tedy musely být 

odloženy, popř. zrušeny. V případě prezenčního setkávání pracovních skupin a 

Řídícího výboru bylo v některých obdobích rovněž problematické zajistit potřebnou 

účast, vzhledem k velkému časovému vytížení některých členů. Také zájem o 

vzdělávací aktivity byl proměnlivý v čase. Z výše uvedených důvodů tedy příliš dobře 

nefungovalo nastavení harmonogramu akcí v dlouhodobém časovém horizontu. 

 

4. Co jsme podnikli pro zlepšení? 

 

Pro zvýšení aktivity pasivních subjektů byla zvýšena informovanost o projektu a 

jeho přínosech, a to jak osobně při účasti pracovníků na akcích v regionu, tak také 

elektronicky, s aktivnějším využíváním komunikačních platforem jako je např. 

Facebook a regionálních médií.  
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Na základě zpětné vazby z dotazníkových šetření bylo rozšířeno portfolio aktivit 

na podporu rozvoje přírodních věd, fyziky a polytechniky na ZŠ, tvořivost, technické 

myšlení a manuální zručnost v MŠ, EVVO, povědomí o lokálních kulturně historických 

tématech či na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti a 

gramotnosti, za využití moderních technologií a kreativních metod výuky aj.  

 

5. Co se nám v projektu podařilo vytvořit, na co jsme hrdí a z čeho by se mohli 

inspirovat ostatní? 

 

Za úspěch považujeme zejména unikátní výstup projektu, multifunkční deník pro 

rodiče dětí s neurovývojovým oslabením Rodiče rodičům. Na vzniku deníku se podíleli 

rodiče a odborníci z území, jejichž snahou bylo lidskou formou předat zkušenosti 

dalším rodičům, kteří mají pocit, že jejich dítě potřebuje pomoci, ale neví, jak začít. 

Deník je k dispozici v tištěné i elektronické podobě jakožto výstup projektu, a je volně 

dostupný i na webu.  

 

6. Jaké aktivity byly nejpřínosnější a proč? 

 

Dle výsledků průběžných evaluací, evaluací jednotlivých akcí a získané zpětné 

vazby patřily mezi nejpřínosnější aktivity projektu aktivity zaměřené na tematické 

setkávání zástupců cílových skupin, umožňující diskusi s kvalitními lektory i účastníky 

navzájem, kteří tak získávají cenné informace z příkladů sdílení dobré praxe, pro řadu 

účastníků jsou rovněž impulsem pro další práci. Podněty z těchto akcí využívá pak 

realizační tým projektu pro zkvalitňování své další činnosti, plánování dalších 

vzdělávacích akcí a aktualizaci Akčního plánu, tedy pro rozvoj kvalitního vzdělávání 

v území. Pedagogičtí pracovníci kvitovali zejména možnost vyzkoušet si diagnostický 

SMART nástroj iSophi, v mnoha případech došlo i k jeho pořízení, jelikož významně 

zlehčuje život pedagogům a umožňuje naplnit potenciál dětí. 

 

Velmi přínosné byly také implementační aktivity podporující rozvoj přírodních věd, 

polytechniky, tvořivost, technické myšlení a manuální zručnost, matematickou a 

čtenářskou gramotnost, s dlouhodobým pozitivním dopadem na systém vzdělávání 

v území. Např. Klokanovy kufry představují pro mateřské školy efektivní metodickou 
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pomůcku k diagnostikování dětí, napomáhají k rozvoji technického myšlení dětí.  

Stejně jako ozoboti, kteří zábavnou formou rozvíjí kreativitu a logické myšlení dětí. Tyto 

interaktivní pomůcky budou v mateřských školách využívány dlouhodobě. 

 

Dlouhodobý dopad má rovněž vzdělávací platforma vytvořená ve spolupráci 

s Městskou knihovnou Břeclav, poskytující výukové lekce pro pedagogické pracovníky 

i žáky. Tyto aktivity zaměřené na rozvoj polytechnického vzdělávání a čtenářské 

gramotnosti za využití interaktivních a robotických pomůcek, virtuální reality a 3D tisku 

budou probíhat i po ukončení doby realizace projektu MAP II. 

 

Implementační aktivitou s přesahem je i aktivita Rodiče rodičům, jejíž výstup 

v podobě unikátního multifunkčního deníku pro rodiče dětí s neurovývojovým 

oslabením bude využíván (mj. i jako komunikační platforma rodič, pediatr a pedagog) 

rovněž dlouhodobě a významně napomůže k rozvoji inkluzivního vzdělávání v území.  

 

Na výše uvedené aktivity představující systematickou práci s trvalým dopadem do 

území bychom rádi navázali i v dalším období. 

 

 

d) Výstupy, očekávané výsledky 
 

1. Jaké byly původně plánované a jaké jsou v tuto chvíli reálné výstupy 

z projektu MAP II? 

 

Plánované výstupy projektu MAP II jsou v souladu s reálnými výstupy projektu. 

Primárně se jedná o finální verzi dokumentace MAP (aktualizovaná analytická část, 

strategická část a aktualizovaný Strategický rámec MAP do roku 2023, implementační 

část – Akční plán na dobu pokrývající min. 12 měsíců po ukončení realizace projektu), 

která je hlavním výstupem místního akčního plánování v území. 

 

Další plánované výstupy představovala realizace implementačních aktivit Akčního 

plánu. V důsledku pandemie Covid-19 došlo v průběhu doby realizace projektu 

k několika dílčím změnám, tyto změny však neměly vliv na splnění původně 

definovaných cílů projektu.  
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2. Co jsme vytvořili nebo jak jsme projektem ovlivnili své okolí, aniž bychom to 

předem plánovali? 

 

Realizační tým v rámci projektu MAP II plynule navázal na práci realizačního týmu 

pilotního projektu MAP. Tato kontinuita umožnila posílit naši pozici v území a 

významně usnadnila realizaci aktivit projektu, díky nimž můžeme pozitivně ovlivňovat 

i pasivnější zástupce cílové skupiny a dále prohlubovat vzniklá partnerství. 

 

Přesah projektu lze spatřovat zcela jistě v původně neplánované aktivitě Rodiče 

rodičům a jejímu unikátnímu výstupu – multifunkčnímu deníku pro rodiče dětí 

s neurovývojovým oslabením, který významně napomůže k rozvoji inkluzivního 

vzdělávání v území. Rovněž vzniklá spolupráce s Městskou knihovnou Břeclav 

ovlivnila řadu škol a vzdělávacích zařízení v území ve smyslu zvýšeného zájmu o 

rozvoj polytechnického vzdělávání a čtenářské gramotnosti za využití interaktivních a 

robotických pomůcek, virtuální reality a 3D tisku atd. 

 

3. Které nastavení/formáty komunikace v našem území se ukázaly jako nejlepší 

a proč? 

 

Jako velice efektivní se ukázala komunikační platforma na bázi tzv. Task Force, 

ad hoc pracovní setkávání užšího realizačního týmu s vybranými členy pracovních 

skupin atd., umožňující flexibilně reagovat na konkrétní potřeby projektu a měnící se 

podmínky realizace projektových aktivit v souvislosti s pandemií COVID-19.  

 

Vhodným formátem byla rovněž setkávání pracovních skupin a členů řídícího 

výboru v rámci pořádaných tematických vzdělávacích akcí, workshopů, kulatých stolů 

atd.  

 

Během pandemie vzrostl také význam elektronické komunikace, kromě emailu 

byly hojně využívány online komunikační platformy jako MS Teams apod., FCB atd. 
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4. Která nastavení/formáty komunikace bychom ve svém území naopak již 

nevolili a z jakého důvodu? 

 

Žádný formát komunikace se neukázal jako vysloveně nevhodný, vždy záleží na 

situaci, každá z využívaných forem komunikace má svá pro i proti.  

 

Nicméně např. pro setkání pracovních skupin se online forma příliš neosvědčila, 

jednání probíhala formálněji než při osobním setkání, rovněž diskuse nebyla tolik 

intenzivní a přínosná. 

 

5. V čem náš projekt dokázal změnit okolí nebo chování lidí? 

 

Díky projektu MAP II bylo možné pokračovat v dialogu, sdílení zkušeností a 

příkladů dobré praxe, systematické práci a setkávání aktérů MAP a dalších odborníků 

ve vzdělávání. Prohloubila se komunikace a vzniklá partnerství, došlo k dílčímu 

pokroku ve strategickém plánování ve školách a rozvoji systému spolupráce mezi 

zřizovateli, školami, vzdělávacími zařízeními a dalšími partnery za účelem rozvoje 

kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v území. Vnímáme také vyšší 

angažovanost a zapojení členů cílových skupin do aktivit projektu, do diskuse k novým 

aktivitám a možnostem rozvoje vzdělávání v území, řada z nich je také nyní 

otevřenější vůči novým metodám práce a jejich implementaci do stávajícího systému 

vzdělávání.  

 

Nicméně k výraznější změně okolí nebo chování lidí je nezbytná dlouhodobá a 

systematická práce se zapojením co nejvíce aktérů MAP a partnerů z území.  

 

6. Jak budou fungovat vytvořená partnerství po skončení projektu, a to i 

s ohledem na celkovou organizaci (finanční, lidské zdroje, motivaci ke kooperaci 

apod.)? Jakých změn je případně potřeba pro udržení ideje projektu i po 

skončení podpory z OP VVV? 
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Na projekt MAP II bude plynule navazovat projekt MAP III, bude tedy možné 

pokračovat v systematické práci a prohlubování vzniklých partnerství a také zachovat 

větší část realizačního týmu. 

 

Co se týče implementačních aktivit projektu, zde bude záležet na tom, zda a do 

jaké míry získáme jiné zdroje financování, vzhledem k tomu, že projekt MAP III 

financování těchto implementačních aktivit neumožňuje. Implementační aktivity jsou 

pro udržení ideje projektu MAP II zásadní, je tedy třeba aktivně hledat zdroje min. pro 

aktivity, které se ukázaly pro další rozvoj vzdělávání v území jako nejvíce přínosné, a 

také intenzivněji motivovat lidské zdroje, aby bylo zachováno jádro realizačního týmu 

projektu, které je pro kontinuální rozvoj MAP nezbytné. 

 

Problematika místního akčního plánování by měla být dále řešena v rámci 

Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK). 

 

 

e) Dodatečné informace 

 

Všechny podstatné informace o průběhu realizace a přínosech projektu byly již 

v rámci závěrečné sebehodnotící zprávy zmíněny. Doplňující informace k jednotlivým 

aktivitám projektu a jeho dokumentaci jsou k dispozici na webových stránkách 

projektu: https://www.map-breclavsko.cz/. 

 

f) Shrnutí 

 

Na vypracování závěrečné sebehodnotící zprávy se v různé míře podíleli všichni 

členové realizačního týmu projektu, s cílem vyhodnotit přínosnost projektu pro území.  

 

Do průběžných evaluačních šetření, ze kterých mj. závěrečná sebehodnotící 

zpráva vychází, byly zapojeny všechny cílové skupiny, výsledky těchto šetření byly 

diskutovány v rámci realizačního týmu, na setkání pracovních skupin a se zástupci 

cílových skupin, byly rovněž komunikovány Řídícímu výboru, na jejich základě byl také 

v průběhu realizace projektu aktualizován Akční plán. 
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V průběhu realizace byl zaznamenán největší progres v naplňování priorit a cílů 

projektu v oblasti podpory a aktivizace rodičů dětí a žáků a zvyšování kvality 

předškolního a školního vzdělávání v území. Další prostor pro zlepšení spatřujeme 

zejména v dalším rozvoji matematické, čtenářské a digitální gramotnosti, rozvoji 

klíčových kompetencí dětí a žáků a podpoře kvalitního inkluzivního vzdělávání 

v území. Projekt MAP II byl aktéry MAP vyhodnocen jako celkově přínosný. 

 

S finálními výsledky evaluačních šetření bude realizační tým pracovat i nadále, 

budou využity zejména ke stimulaci pracovních skupin v rámci navazujícího projektu 

MAP III, k dalšímu rozvoji strategického plánování v území, k rozvoji kvalitní odborné 

diskuse na z pohledu cílových skupin stěžejní témata (např. rozvoj čtenářské a 

matematické gramotnosti s využitím interaktivních pomůcek a robotiky, inkluze, 

digitální vzdělávání a rozvoj digitální gramotnosti, rozvoj přírodních věd, fyziky a 

polytechniky, rozvoj jazykové gramotnosti, logopedie, možnosti využití nových trendů 

a metod ve vzdělávání, sdílení dobré praxe a další profesní růst pedagogů, posilování 

sítí a platforem v území atd.) a k aktualizaci portfolia aktivit Akčního plánu. 

 


