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Tento dokument ve spolupráci realizačního týmu, pracovních skupin a Řídicího výboru MAP II pro SO
ORP Děčín pomocí sdíleného dokumentu v prostředí Google, který v sobě zahrnoval Seznam
plánovaných evaluací, jejich témat a cílů i Harmonogram realizace jednotlivých evaluací a byl
finalizován dne 14. 11. 2018. V rámci tohoto sdíleného prostoru se všichni členové dle relevance jejich
zapojení v projektu účastnili stanovení počtu, témat a cílů evaluace, výběru cílových skupin, vhodných
nástrojů a tvorby časového plánu realizace jednotlivých evaluací. Po ukončení tvorby a připomínkování
byl sdílený dokument rozdělen dle Postupů MAP II na: Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů
a zvlášť Harmonogram realizace jednotlivých evaluací. V případě potřeby mohou být oba vzniklé
dokumenty spolu s uvedenými přílohami v průběhu realizace projektu dodatečně aktualizovány.
Harmonogram je pro úplnost zahrnut i v tomto dokumentu.
Během listopadu 2020 bylo přistoupeno k aktualizaci tohoto dokumentu na základě aktuálních
informací a nových zjištění z realizace projektu.
V rámci projektu MAP II pro SO ORP Děčín jsou realizovány aktivity monitoringu a evaluace, které jsou
shrnuty v rámci klíčové aktivity č. 3 „Evaluace a monitoring“. Následující seznamy a harmonogram
vyplývají z požadavků daných metodikou „Postupy MAP II, aktualizované verze 3“.
Samotný monitoring v rámci projektu probíhá průběžně, v rámci realizace projektu a dílčích aktivit
projektu jsou získávána data, která jsou následně použita pro zpracování evaluačních aktivit nebo
pro rozvoj a aktualizaci dokumentu MAP. Hlavním cílem evaluačních aktivit je vyhodnocování projektu,
naplňování stanovených priorit a cílů pro účely dalšího plánování a zlepšení chodu realizace projektu.

Seznam plánovaných evaluací
1) Sebehodnotící zprávy
- Jedná se o realizaci samostatné podaktivity 3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv. Cílem
vnitřní evaluace je celkové formativní/sumativní zhodnocení realizace projektu,
tzn. zhodnocení jeho procesní i věcné stránky, konkrétně zhodnocení řízení projektu, průběžné
zhodnocení realizace aktivit projektu a dosahování cílů především v oblasti rozvoje a podpory
partnerství v území, a to včetně navržení případných opatření ke zlepšení.
- Realizační tým MAP (dále jen „RT“) je povinen postupovat podle závazné Metodiky pro vnitřní
evaluaci projektů PO 3 OP VVV, která udává formu i četnost tvorby sebehodnotících zpráv
(četnost po 12 měsících realizace projektu).
2) Evaluace ročních Akčních plánů
- Cílem této evaluační aktivity je zhodnotit naplňování aktivit daného ročního Akčního plánu
(dále jen „RAP“), jeho úspěšnost a přínosy s vazbou na plnění stanovených cílů a priorit MAP.
V rámci této evaluace budou sledovány veškeré aktivity uvedené v RAP včetně těch, na které
je odkazováno do zásobníku projektů Strategického rámce (tj. aktivity jednotlivých škol vč. tzv.
Šablon, aktivity spolupráce, aktivity Implementace a investiční akce).
- Cílovou skupinou budou realizátoři jednotlivých aktivit popsaných v RAP, evaluace bude
realizována formou pracovního listu jako součást aktualizace Akčního plánu a tvorby RAP
na další období. V této evaluaci budou sledovány stanovené indikátory jednotlivých aktivit
RAP, případně další dostupné materiály z realizovaných aktivit.
- Tato evaluace bude realizována jako součást aktualizace MAP. Evaluace AP je realizována
v návaznosti na aktualizaci aktivit v akčních plánech. Předpokladem je, že tento proces
proběhne celkem 4x za dobu realizace projektu. Samotná aktualizace aktivit akčního plánu je
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v praxi ovlivněna termínem aktualizace záměrů strategického rámce, ze zkušeností realizátora
projektu bylo přistoupeno, že tyto aktivity budou probíhat ve vzájemné provázanosti, aby
nedocházelo k duplikaci aktivit. Oba tyto procesy jsou velice časově náročné a často je nelze
z pozice realizátora urychlit bez vlivu na kvalitu výstupu (aktualizace a doplnění SR musí schválit
zastupitelstva obcí v rámci „Souhlasu zřizovatele“ apod.), proto nelze do harmonogramu
přesně stanovit plánované datum realizace této evaluační aktivity.
3) Evaluace Implementace MAP
- Cílem evaluace Implementace MAP je vyhodnotit naplňování cílů projektu v rámci aktivit
Implementace a zhodnotit efektivitu vzdělávacích akcí. Podkladem budou hodnotící zprávy
ze vzdělávacích akcí a plnění indikátorů v rámci ročních Akčních plánů.
- Vzhledem k nastavení Implementace MAP po celou dobu realizace projektu, bude evaluace
zpracována volnou formou v závěru projektu.
4) Evaluace činnosti pracovních skupin
- Cílem je vyhodnotit přínosy a fungování činnosti pracovních skupin. V rámci evaluace budou
členové pracovní skupiny pomocí dotazníku tázáni, zda je pojetí pracovních skupin efektivní
a co by se mohlo v rámci pracovních skupin zlepšit.
- Cílovou skupinou evaluace jsou členové pracovních skupin. Samotné evaluační šetření
proběhne 1x v průběhu realizace projektu.
5) Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II
- Cílem evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II je vyhodnotit, jak zapojení aktéři vnímají
průběh projektu a jaký měl z jejich pohledu přínos jak pro ně samé, tak i pro území jako celek.
Samotné šetření bude realizováno formou dotazníku, který bude cílen na zástupce škol
a školských zařízení, členů realizačního týmu, pracovních skupin a případně dalších zapojených
aktérů vzdělávání. Samotná evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II proběhne v závěru
projektu, viz harmonogram realizace jednotlivých evaluací.

Souhrnný přehled plánovaných evaluací, jejich témat a cílů
Téma

Cíl

Počet

Cílová skupina

Vhodné metody

Sebehodnotící
zprávy

formativní/sumativní zhodnocení
realizace projektu

4x za
realizaci
projektu

RT MAP

workshop v rámci
RT

Evaluace ročních
Akčních plánů
Evaluace
Implementace
MAP

Evaluace činnosti
pracovních skupin

Evaluace průběhu
a přínosu projektu
MAP II

vyhodnocení, úspěšnost a přínosy
Viz popis zapojené subjekty,
RAP s vazbou na naplňování priorit a
pracovní list
výše
zástupci škol apod.
cílů MAP
pracovní list,
vyhodnocení, úspěšnost a přínosy
1x za
zapojené subjekty, hodnotící zprávy z
Implementace MAP s vazbou na
realizaci
zástupci škol apod. realizace
naplňování priorit a cílů MAP
projektu
vzdělávacích akcí
vyhodnotit přínos činnosti
pracovních skupin a posuzován
1x za
členové pracovních
přínos pro realizaci projektu s
realizaci
dotazník
skupin MAP
vazbou na naplňování dílčích aktivit projektu
a naplňování cílů projektu
zapojené subjekty,
1x za
vyhodnocení průběhu a přínosu
zástupci škol apod.
realizaci
dotazník
projektu
PS MAP
projektu
RT MAP
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Harmonogram realizace jednotlivých evaluací
únor 2018

březen 2018

duben 2018

květen 2018

červen 2018

červenec 2018 srpen 2018

září 2018

říjen 2018

listopad 2018

prosinec 2018

leden 2019

únor 2019
1. Průběžná
sebehodnotící
zpráva
červenec 2019 srpen 2019

březen 2019
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květen 2019

červen 2019

září 2019

říjen 2019
Evaluace
činnosti
pracovních
skupin
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leden 2020

únor 2020
2. Průběžná
sebehodnotící
zpráva
červenec 2020 srpen 2020

březen 2020

duben 2020

květen 2020

červen 2020

září 2020

říjen 2020

listopad 2020

prosinec 2020

leden 2021

březen 2021

duben 2021

květen 2021

červen 2021

září 2021

říjen 2021
Evaluace
průběhu a
přínosu
projektu MAP
II

listopad 2021

prosinec 2021

únor 2021
3. Průběžná
sebehodnotící
zpráva
červenec 2021 srpen 2021

Evaluace
Implementace
MAP

leden 2022
Závěrečná
sebehodnotící
zpráva
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Seznam dílčího monitoringu pro potřeby získání relevantních dat pro aktivity evaluace
Součástí evaluace je i pravidelný monitoring, kterým je v průběhu realizace projektu monitorována
realizace jednotlivých aktivit a dílčích výstupů.
1) Hodnotící zprávy z realizace vzdělávacích aktivit
- Cílem je formulovat dopady a přínosy dané vzdělávací aktivity pro cílovou skupinu, získat tak
další podklady pro tvorbu a aktualizaci Místní akčního plánu a získat tak zpětnou vazbu
od účastníků vzdělávání. Hodnotící zprávy jsou vyhotovovány zástupcem realizačního týmu
MAP ne dříve než 3 měsíce od realizace vzdělávací akce. Forma hodnotící zprávy je dána
MŠMT. Hodnotící zprávy budou využity pro evaluační aktivity (viz výše) a jako podklad pro další
plánování v území.
2) Dotazníkové šetření
- V rámci aktivity rozvoje a aktualizace MAP bude RT MAP realizovat sběr dat z území a další
dotazníková šetření podle potřeb a požadavků projektu. Relevantní informace z výstupů
dotazníkových šetření budou využívána v rámci monitoringu projektu.
3) Reflexe, popis potřeb
- Jednotlivé školy zpracují na základě vstupních dat vyhodnocení vlastního pokroku (reflexi)
ve škole. Cílem je přenos potřeb a specifik jednotlivých škol do plánování v území. Výstup
sebereflexe škol bude využit jako podklad pro aktualizaci a rozvoj MAP, plánování na školách
i jako případný podklad pro evaluační aktivity. Jelikož tato aktivita bude v projektu realizována
minimálně dvakrát, budou zjištěné poznatky vývoje potřeb škol využity v rámci monitoringu
a evaluace MAP.
4) Monitoring naplňování aktivit akčních plánů
- Spolu s aktualizací akčních plánů bude realizováno souběžně vyhodnocení naplňování
jednotlivých aktivit uvedených v předchozím ročním AP. Spolu s aktualizací bude monitoring
realizován společným pracovním listem, kde zástupci zapojených aktérů označí, které aktivity
byly v uplynulém období realizovány. Samotný výstup následně zpracuje RT MAP pomocí
indikátorů stanovených u jednotlivých aktivit.
5) Monitorovací listy
- V průběhu realizace projektu je monitorována realizace jednotlivých aktivit a naplňování
dílčích výstupů projektu. Monitorovací listy jsou vyplňovány průběžně během realizace
projektu a využívány pro aktuální evaluační činnosti (sebehodnotící zprávy).
Dílčí monitoring projektu probíhá průběžně v rámci jednotlivých jednání RT, PS a ŘV MAP jako sběr
informací a jejich evidence, která vyplývá jako součást zápisu z jednotlivých jednání. Při tvorbě
jednotlivých evaluačních zpráv může být dále využito dalších relevantních dat, v případě potřeby
i dalšího šetření.
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Seznam příloh: - provést aktualizaci příloh jestli je nutná.
Příloha 1: Monitorovací list průběhu projektu
Příloha 2: Pracovní list - Evaluace a aktualizace ročního AP
Příloha 3: Hodnotící dotazník - Evaluace činnosti PS
Příloha 4: Hodnotící dotazník - Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II
Příloha 5: Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce
Příloha 6: Struktura sebereflexe školy, popis potřeb
Příloha 7: Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II
Příloha 8: Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP II
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