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Evaluační zpráva Akčního plánu MAP II  

10/2019 - 12/2020 

 

„Cílem podaktivity 3.1. je pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu 

(včetně realizovaných aktivit Implementace), naplňování priorit a cílů MAP a naplňování 

akčních plánů. Toto vyhodnocování je realizováno prostřednictvím evaluačních aktivit 

naplánovaných a realizovaných RT MAP. V rámci podaktivity budou RT MAP ve spolupráci s ŘV 

MAP stanovena témata a cíle evaluací, které budou realizovány v rámci projektu MAP II, budou 

vybrány cílové skupiny, které budou zapojeny do evaluačních šetření. Bude vytvořen časový 

plán realizace jednotlivých evaluací, vybrány vhodné nástroje pro evaluaci a stanoveny 

způsoby vyhodnocení. Následně budou provedena jednotlivá evaluační šetření, jejich 

vyhodnocení, zpracování případných návrhů na opatření ke zlepšení. Výstupy z evaluačních 

šetření a návrhy opatření budou projednány v PS a ŘV MAP.“ 

 

 

Název projektu:      Naše škola – naše radost II 

Číslo projektu:     CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009726 

 

Jména autorů z realizačního týmu projektu:  Ing. Renata Štachová 

Mgr. Jan Malota 

Ing. Pavel Elšík 

Bc. Alena Rasochová 

 

Datum:       1. pololetí 2021 
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ÚVOD 
 

Cílem tohoto dokumentu je evaluace plnění aktivit Akčního plánu pro území MAS Vizovicko a 

Slušovicko za období 10/2019 až 12/2020.  Dokument byl vytvořen v rámci projektu „Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání území Vizovicka a Slušovicka – Naše škola - naše radost II“ (číslo projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009726). V rámci akčního plánu bylo naplánováno celkem 34 aktivit 

souvisejících s prioritami a cíli MAP. Na sestavení aktivit se podíleli samotní aktéři vzdělávání a 

realizační tým MAP. Vzhledem k epidemiologické situaci během téměř celého roku 2020 nelze 

očekávat úplnou realizaci celého plánu. Řada aktivit musela být zrušena, nebo odložena na neurčito. 

Některé školy mají nastavené projekty podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

Šablony II a III, které byly realizovány, avšak byly prodlužovány či některé aktivity nebyly realizovány. 

Hodnocení dokumentu bylo zaměřeno zejména na realizátory jednotlivých aktivit Akčního plánu. 

Samotná evaluace probíhala od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021. Následně byly individuálně jednotlivé aktivity 

analyzovány ve spolupráci s aktéry vzdělávacího procesu. Stav plnění aktivit akčního plánu byl zjišťován 

pomocí dotazníku, který byl elektronicky rozeslán jednotlivým subjektům dotčených tímto Akčním 

plánem.  
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NAPLŇOVÁNÍ AKTIVIT ROČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU 2019/2020 
 

V akčním plánu na období 10/2019 až 12/2020 bylo naplánováno celkem 34 aktivit. Z tohoto počtu 

bylo realizováno 10 aktivit (29,4 %), šest aktivit bylo rozpracováno (17,6 %) a 18 nebylo realizováno 

(53 %). V případě započítání procentuálních stavů realizací můžeme konstatovat, že bylo realizováno 

40,5 % aktivit. Do finálního procentuální hodnoty mohly být započítány i poměrově vyjádřené stavy 

realizace. Ty jsme získali díky poměrně podrobným datům z odevzdaných dotazníků. 

 

Z grafu je patrné, že největší úspěšnost realizace byla u projektů infrastruktury. I když se jedná o velmi 

malá čísla, realizována byla převážná většina aktivit. Projekty infrastruktury byly zároveň nejméně 

zasaženy vládními protiepidemiologickými opatřeními v roce 2020. Téměř polovina tzv. měkkých 

aktivit jednotlivých škol byla alespoň částečně realizována. Tato kategorie osahuje nejvíce 

rozpracovaných aktivit. Jedná se zejména o akce, které proběhly na přelomu let 2019 - 2020 a 

v následujícím roce nemohly být z výše uvedených důvodů realizovány. Největší podíl nerealizovaných 

aktivit je u společných aktivit spolupráce. Zde opět velkou měrou působila pandemie nemoci Covid 19. 

Řada aktivit nebyla zrušena, jen posunuta do dalších měsíců v roce 2021. 

 

 

 

 

 

 



MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.  
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 
IČ 27056660 
ID datové schránky: 47c7qrc 
Číslo účtu: 1420087389/0800 
Email: info@masvas.cz 

 

 

Aktivity jednotlivých škol (měkké aktivity) 
Do akčního plánu zanesli svoje aktivity čtyři základní školy z území MAP. Jednalo se o ZŠ Neubuz, ZŠ a 

DD Vizovice, ZŠ Slušovice a ZŠ Vizovice. 

Základní škola Neubuz 

Název aktivity ČTENÁŘSKÝ KLUB   

Popis aktivity podpora zájmu žáků o četbu, nákup nových knih, pořádání besed   

Časový 
harmonogram 

říjen 2019 - prosinec 2020 

Rozpočet 12 000,- Kč 

Financování vlastní zdroje, dotace 

Stav realizace realizováno ze 70 % 

  

Název aktivity SPORTOVNÍ ODPOLEDNE S DRAKIÁDOU letiště Bílá Hlína  

Popis aktivity odpoledne plné her, soutěží a zábavy 

Časový 
harmonogram 

září - říjen 2020 

Rozpočet 15 000,- Kč 

Financování vlastní zdroje, dotace 

Stav realizace nerealizováno 

  

Název aktivity 
Recitační a pěvecká soutěž "NEUBUZSKÝ SKŘIVÁNEK A NEUBUZSKÁ 
PRVOSENKA" 

Popis aktivity Recitační a pěvecká soutěž ve spolupráci se ZŠ Všemina a ZŠ Veselá 

Časový 
harmonogram 

březen - duben 2020 

Rozpočet 5 000,- Kč 

Financování vlastní zdroje, dotace  

Stav realizace nerealizováno 

  

Název aktivity SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK - lampionový průvod, zdravé dny, ohňostroj 

Popis aktivity 
Soutěž o nejkrásnějšího skřítka Podzimníčka - výstava výrobků, 
občerstvení, soutěže, hry a vystoupení, lampionový průvod obcí s 
ohňostrojem 

Časový 
harmonogram 

říjen 2019, říjen 2020 

Rozpočet 15 000,- Kč 

Financování vlastní zdroje, dotace 

Stav realizace realizován pouze ročník 2019 - 70 účastníků 
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Název aktivity ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU 

Popis aktivity 
Společné setkání a zpívání koled u stromečku na návsi, výstava 
betlémů, zabíjačka 

Časový 
harmonogram 

prosinec 2019, prosinec 2020 

Rozpočet 15 000,- Kč 

Financování vlastní zdroje, dotace 

Stav realizace realizován pouze ročník 2019 - 100 účastníků 

  

Název aktivity MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ, KARNEVAL 

Popis aktivity masopustní obchůzka obcí, hry, soutěže, karneval 

Časový 
harmonogram 

únor - březen 2020 

Roz 
5 000,- Kč 

počet 

Financování  vlastní zdroje 

Stav realizace realizováno 

  

Název aktivity JARNÍ TVOŘENÍ  

Popis aktivity 
společné tvoření žáků, rodičů, přátel školy - spolupráce s Komunitní 
školou Sova 

Časový 
harmonogram 

duben - květen  2020 

Rozpočet 13 000,- Kč 

Financování vlastní zdroje, dotace 

Stav realizace nerealizováno 

  

Název aktivity DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ žáků naší školy 

Popis aktivity 
sestavení pódia, přichystání kulis, kostýmy, nácvik pohádky Šíleně 
smutná princezna, plakáty, propagace 

Časový 
harmonogram 

květen - červen 2020 

Rozpočet 15 000,- Kč 

Financování vlastní zdroje, dotace 

Stav realizace nerealizováno 
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Dětský domov a Základní škola Vizovice 

Název aktivity Inkluzivní a společné vzdělávání (4 PP) 

Popis aktivity 
Vzdělávání s organizací Za sklem Zlín zaměřená na pedagogy a as. 
ped. pro žáky s PAS 

Časový 
harmonogram 

říjen 2019 

Rozpočet 500 

Financování vlastní 

Stav realizace nerealizováno 

  

Název aktivity Jazykové vzdělávání 

Popis aktivity Výuka jazyka anglického externím učitelem pro děti ZŠ 

Časový 
harmonogram 

9/2019 - 6/2020 

Rozpočet 20 000 

Financování nadace 

Stav realizace nerealizováno 

  

Název aktivity Podpora ICT 

Popis aktivity Pořízení PC sestav pro rozvoj ICT gramotnosti, excel, word, internet 

Časový 
harmonogram 

říjen 2020 

Rozpočet 30000,- 

Financování KÚ 

Stav realizace nerealizováno 

  

Název aktivity Podpora polytechnického vzdělávání 

Popis aktivity Nákup potřeb do školní dílny 

Časový 
harmonogram 

10/2019 - 12/2020 

Rozpočet 5000,- 

Financování vlastní 

Stav realizace nerealizováno 
 

Základní škola Slušovice 

Název aktivity Vybavení knihovny 

Popis aktivity 
Čtenářská a matematická gramotnost - nákup knih do školní 
knihovny 

Časový 
harmonogram 

10/2019 - 06/2020 
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Rozpočet 15000,- 

Financování vlastní zdroje 

Stav realizace realizováno ze 65 % 

  

Název aktivity Vzdělávání ICT 

Popis aktivity Vzdělávání ICT - cloud, M a ICT, jazyky a ICT 

Časový 
harmonogram 

10/2019 - 06/2020 

Rozpočet 20 000,- 

Financování Šablony II ZŠ Slušovice 

Stav realizace realizováno 

  

Název aktivity Vybavení dílen 

Popis aktivity Vybavení dílen ZŠ Slušovice 

Časový 
harmonogram 

10/2019 - 06/2020 

Rozpočet 72 000,- 

Financování Dotace ZK, vlastní 

Stav realizace realizováno 
 

Vzhledem k povaze dokumentu a hlavně epidemiologické situaci v roce 2020 nelze očekávat úplné 

naplnění akčního plánu. 

 

Pro potřeby evaluace bylo nutné rozřadit plánované aktivity podle prioritních oblastí. Nejvíce aktivit 

bylo v rámci podpory inkluzivního a společného vzdělávání. Nejméně naopak u podpory jazykového 

vzdělávání.  
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Ačkoliv byly aktivity inkluzivního a společného vzdělávání v akčním plánu nejpočetněji zastoupeny, bylo 

jich realizováno pouze 29 %. Realizovány byly většinou takové aktivity, které neměly vysokou finanční 

dotaci, protože zde byla vyčerpána nejmenší poměrná částak ze sledovaných priorotních oblastí. 

Největší podíl realizovaných aktivit byl u podpory ICT a polytechnického vzdělání. Jednalo se ovšem 

v obou případech o dvě aktivity. Výrazný rozdíl je ve využití finančních prostředků. V rámci podpory 

polytechnického vzdělání byly realizovány nákladnější projekty než v případě podpory ICT. I v případě 

rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti bylo čerpáno víc než 50 % odhadnuté dotace. Nejslabší 

výsledky vykazuje prioritní oblast podpory jazykového vzdělávání. Byla naplánovaná pouze jedna 

aktivita a ani ta nebyla realizována. 
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Společné aktivity spolupráce 
Společné aktivity spolupráce byly sestaveny realizačním týmem MAP ve spolupráci s pracovními 

skupinami vzdělávání. Jednalo se o čtyři aktivity Rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti, čtyři 

aktivity Podpory inkluzivního a společného vzdělávání, tři aktivity Podpory ICT, dvě aktivity Podpory 

polytechnického vzdělání a aktivita Podpory jazykového vzdělání. 

PRIORITA Čtenářská a matematická gramotnost 

 

SC 2.1. 
Název 
aktivity 

Vzdělávací aktivita zaměřená na metodu Hejného 

Realizátor MAS Vizovicko a Slušovicko Spolupráce MŠ, ZŠ a lektor 

Indikátor 
Seznam realizovaných aktivit 

Počet přítomných osob 

Časový plán 3/2020 – 12/2020 Rozpočet 10 000,- 

Realizace nerealizováno 

            

SC 2.1. 
Název 
aktivity 

Vzdělávací aktivita pro učitele zaměřená na finanční gramotnost 

Realizátor MAS Vizovicko a Slušovicko Spolupráce ZŠ a lektor 

Indikátor 
Seznam realizovaných aktivit 

Počet přítomných osob 

Časový plán 1/2020 – 6/2020 Rozpočet 10 000,- 

Realizace nerealizováno 
 

     

SC 2.1. 
Název 
aktivity 

Vzdělávací aktivita pro žáky zaměřená na finanční gramotnost 

Realizátor MAS Vizovicko a Slušovicko Spolupráce ZŠ a lektor 

Indikátor 
Seznam realizovaných aktivit 

Počet přítomných osob 

Časový plán 3/2020 – 12/2020 Rozpočet 24 000,- 

Realizace nerealizováno 

            

SC 
2.3. Název 

aktivity 
Pořízení 2 Klokanových kufříků 

2.4. 

Realizátor MAS Vizovicko a Slušovicko Spolupráce 
Lužánky – středisko volného času Brno 

MŠ a ZŠ 

Indikátor Počet pořízených kufrů 
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Počet dětí/žáků ovlivněných pořízením kufrů 

Časový plán 8/2020 – 9/2020 Rozpočet 56 000,- 

Realizace realizováno 
 

     
PRIORITA Inkluzivní / společné vzdělávání 

 

SC 
3.3. Název 

aktivity 
Setkání asistentů pedagoga – předávání zkušeností s odborníkem SPC 

3.4. 

Realizátor MAS Vizovicko a Slušovicko Spolupráce MŠ a ZŠ, odborník na PO 

Indikátor 
Seznam realizovaných aktivit 

Počet přítomných osob 

Časový plán 10/19 Rozpočet 3 000,- 

Realizace realizováno 

 

SC 3.3. 
Název 
aktivity 

Setkání ředitelů k aktuální legislativě 

Realizátor MAS Vizovicko a Slušovicko Spolupráce MŠ, ZŠ, lektor 

Indikátor 
Seznam realizovaných aktivit 

Počet přítomných osob 

Časový plán 11/2019, 4/2020 Rozpočet 25 000,- 

Realizace realizováno z 50 % 

            

SC 3.1. 
Název 
aktivity 

Vzdělávací aktivita pro učitele a asistenty a Řídící výbor 

Realizátor MAS Vizovicko a Slušovicko Spolupráce MŠ, ZŠ, lektor 

Indikátor 
Seznam realizovaných aktivit 

Počet přítomných osob 

Časový plán 4/2020 – 10/2020 Rozpočet 5 000,- 

Realizace nerealizováno 
 

     

SC 
3.2. Název 

aktivity 
Inkluzivní program pro děti 

3.4. 

Realizátor MAS Vizovicko a Slušovicko Spolupráce MŠ, ZŠ, Sdružení D či jiná organizace 

Indikátor 
Seznam realizovaných aktivit 

Počet dětí/žáků ovlivněných programem 

Časový plán 9/2020 – 12/2020 Rozpočet 20 000,- 

Realizace nerealizováno 
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PRIOITA Jazykové vzdělávání 

 

SC 4.1. 
Název 
aktivity 

Výuka s rodilým mluvčím 

Realizátor MAS Vizovicko a Slušovicko Spolupráce ZŠ, rodilý mluvčí 

Indikátor 
Počet realizovaných hodin 

Počet dětí/žáků ovlivněných výukou 

Časový plán 1/2020 – 12/2020 Rozpočet 20 000,- 

Realizace nerealizováno 
 

     
PRIORITA Podpora ICT 

 

SC 5.1. 
Název 
aktivity 

Pořízení technického vybavení zaměřené na programování a robotiku, 
např. ozoboti 

Realizátor MAS Vizovicko a Slušovicko Spolupráce dodavatelská firma 

Indikátor 

Seznam pořízeného vybavení 

Počet dětí/žáků ovlivněných pořízením vybavení 

Časový plán 9/2020 – 12/2020 Rozpočet 40 000,- 

Realizace nerealizováno 

            

SC 5.2. 
Název 
aktivity 

Vzdělávání pedagogů v oblasti programování a robotiky 

Realizátor MAS Vizovicko a Slušovicko Spolupráce ZŠ, lektor 

Indikátor 
Seznam realizovaných aktivit 

Počet přítomných osob 

Časový plán 9/2020 – 12/2020 Rozpočet 8 000,- 

Realizace nerealizováno 

            

SC 5.2. 
Název 
aktivity 

Mediální gramotnost v digitálním světě 

Realizátor MAS Vizovicko a Slušovicko Spolupráce ZŠ, Zvol si info 

Indikátor 
Seznam realizovaných aktivit 

Počet přítomných osob 

Časový plán 10/2019 – 2/2020 Rozpočet 10 000,- 

Realizace realizováno 
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PRIORITA Podpora polytechnického vzdělávání 

 

SC 
6.1. Název 

aktivity 
Vzdělávací aktivita pro učitele zaměřené na polytechniku a EVVO 

6.4. 

Realizátor 
MAS Vizovicko a 
Slušovicko  

Spolupráce MŠ, ZŠ, lektor 

Indikátor 
Seznam realizovaných aktivit 

Počet přítomných osob 

Časový plán 1/2020 – 12/2020 Rozpočet 7 000,- 

Realizace nerealizováno 

            

SC 6.4. 
Název 
aktivity 

Vzdělávací programy pro děti/žáky zaměřené na polytechniku 

Realizátor MAS Vizovicko a Slušovicko Spolupráce MŠ, ZŠ, Malá technická univerzita 

Indikátor 
Seznam realizovaných aktivit 

Počet přítomných osob 

Časový plán 10/2019 - 6/2020 Rozpočet 1 000,-/lekce + cestovné 

Realizace realizováno 

 

 

Nejvíce aktivit spolupráce spadalo do prioritních oblastí Podpory inkluzivního a společného vzdělávání 

a Rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti. Nejméně aktivit bylo naplánováno v oblasti Podpory 

ICT. 
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Největší podíl realizovaných aktivit spadal do kategorie Podpory polytechnického vzdělání. Rovněž 

podíl čerpaných financí dosahoval 50 %. V tomto případě se však jednalo o poměrně malá čísla. 

Největší podíl finančních prostředků byl profinancován v rámci Rozvoje matematické a čtenářské 

gramotnosti. I když zde bylo realizováno pouze 25 % aktivit, financí bylo využito 56 %. Z toho vyplývá, 

že byly realizovány finančně nákladnější aktivity. Opět nejhorší hodnoty vykazuje Podpora jazykového 

vzdělávání. Byla naplánovaná jediná aktivita, a ani ta se nepodařila realizovat. 

 

Projekty infrastruktury 
Do akčního plánu zanesli svoje aktivity tři základní školy z území MAP. Jednalo se o ZŠ Neubuz, ZŠ 

Vizovice a ZŠ Slušovice. 

Základní škola Neubuz 

Název aktivity Modernizace šatny ZŠ 

Popis aktivity nákup nových skříněk pro žáky 

Časový 
harmonogram 

květen - prosinec 2020 

Rozpočet 70 000,- Kč 

Financování vlastní zdroje, dotace 

Stav realizace nerealizováno 

  

Název aktivity Rekonstrukce venkovních prostor - školní dvorek  

Popis aktivity nové zpevnění dvorku - dlažba 

Časový 
harmonogram 

květen - listopad 2020 

Rozpočet 80 000,- Kč 

Financování vlastní zdroje, dotace 

Stav realizace realizováno z 50 % 
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Základní škola Slušovice 

Název aktivity Modernizace odborných učeben ZŠ Slušovice 

Popis aktivity Modernizace odborných učeben ZŠ Slušovice 

Časový 
harmonogram 

10/2019-10/2020 

Rozpočet 1 000 000 

Financování IROP - MAS 

Stav realizace realizováno 
 

Základní škola Vizovice 

Název aktivity Rekonstrukce učebny dílen 

Popis aktivity Moderní vybavení učebny včetně robotických částí 

Časový 
harmonogram 

možná 2019/2020 

Rozpočet 1,5 milionu 

Financování IROP 

Stav realizace realizováno 

   

Název aktivity Revitalizace školní zahrady 

Popis aktivity budování: jezírko, záhony, výsadba stromů, sluneční hodiny 

Časový 
harmonogram 

Listopad (2019) 

Rozpočet 590 tisíc 

Financování 85% SFŽP (Státní fond životního prostředí) 

Stav realizace realizováno 
 

 

Projekty infrastruktury nebyly příliš zastoupeny, ale výrazná část aktivit byla realizována nebo 

rozpracována. 
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Ze všech kategorií akčního plánu vykazují projekty infrastruktury nejvyšší stupeň realizace. Ještě 

vyšších hodnot dosahuje poměr čerpaných finančních prostředků, který výrazně přesáhl 90 % 

plánovaných výdajů. Můžeme konstatovat, že nejdůležitější projekty infrastruktury byly plně 

realizovány. 
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Závěr 
 

Závěr evaluačního šetření Akčního plánu musí brát v potaz epidemiologickou situaci týkající se 

onemocnění Covid 19, která výrazně ovlivnila průběh školních let 2019 – 2020 a 2020 – 2021. Výraznou 

část roku 2020 byly školy a školská zařízení uzavřeny a výuka byla převedena na distanční formu. 

Z těchto důvodů nemohly být všechny plánované aktivity realizovány. Za těchto okolností může být 

bráno 29,4 % realizovaných a 17,6 % rozpracovaných aktivit jako dílčí úspěch. Je nutno podotknout, že 

řada aktivit nebyla zrušena, ale odložena na neurčito do období následujícího akčního plánu. Jako 

jednoznačně pozitivní můžeme označit výsledek projektů infrastruktury. Jedná se o finančně i 

organizačně nejnáročnější projekty, a přesto byly z převážné části naplněny. Byly vyčerpány téměř 

všechny plánované finanční prostředky. Je pravděpodobné, že ke zdárnému dokončení projektů 

infrastruktury pomohl přechod na distanční výuku a fyzické uvolnění školních prostor. Za dílčí neúspěch 

by se daly označit aktivity Podpory jazykového vzdělávání. Jako jediná z definovaných prioritních 

oblastí MAP nebyla v rámci akčního plánu naplňována. Ani jedna aktivita nebyla realizována. Za zmínku 

stojí, že mnoho jazykových aktivit nebylo plánováno. 

 Hlavní přínos realizace aktivit akčního plánu 2019/2020 byl naplněn – podařilo se rozvíjet spolupráci 

jednotlivých aktérů vzdělávacího procesu a rozvoj dílčích oblastí vzdělávání. Vzhledem k nepříznivé 

epidemiologické situaci, naplnění nezanedbatelné části aktivit, poznatkům z pracovních skupin 

vzdělávání a ohlasům z území působnosti jsou hodnoceny dopady realizace Akčního plánu kladně. 

 

Shrnutí závěrů akčního plánu 2019/2020: 

• Došlo pouze k dílčímu naplňování měkkých a společných aktivit v území, a to především 
z důvodu epidemiologické situace týkající se onemocnění Covid 19. Zde se předpokládá, 
že nerealizované aktivity budou realizovány v dalším plánovacím období. 

• Aktivity infrastruktury se podařilo zdárně naplnit. 

• Evaluace odhalila slabé plnění aktivit Podpory jazykového vzdělávání 

• Řada aktivit byla realizována pouze částečně, takové aktivity budou převedeny do dalšího 
plánovaného období. 

 

 

Doporučení pro další práci: 

• lepší plánování a vytvoření krizových scénářů 

• plánovat semináře, které je možné realizovat i distanční formou 

• častěji zjišťovat potřeby škol v oblasti infrastruktury a měkkých aktivit 

• zjišťovat plány všech škol pro období akčního plánu 
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Příloha 1 
Vazba klíčových povinných a povinně volitelných témat/opatření na strategické cíle a opatření MAP 

 

 

 

 

 

 

 


