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Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů  

a jejich harmonogram 
 

v rámci projektu „Naše škola – naše radost II“ tj. místního akčního 

plánu rozvoje vzdělávání na území Vizovicka a Slušovicka 

 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009726 

 

 

 

Dokument vznikl na základě diskuze s předsedkyní Řídícího výboru a realizačního týmu MAP. 

V rámci projektu je realizován pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace celého 

procesu, naplňování priorit a cílů místního akčního plánu a realizace akčních plánů. Na základě 

údajů z monitoringu a dalších informací získaných jinými způsoby, jsou zjišťovány přínosy, 

dopady a je vyhodnocována úspěšnost procesů a fungování partnerství. Vyhodnocováno je také 

naplňování aktivit, výsledků a přínosů realizace aktivit naplánovaných v ročním akčním plánu 

vypracovaném v rámci startovacího projektu a následně vyhodnocení akčních plánů 

zpracovaných v rámci navazujícího projektu. V návaznosti na průběžný monitoring a vlastní 

evaluační aktivity jsou zpracovány sebehodnotící zprávy v souladu s Metodikou pro vnitřní 

evaluaci projektů PO3 OP VVV. 

 

 

  

Seznam plánovaných evaluací: 

 

• Sebehodnotící zprávy 

• Evaluace ročních akčních plánů 

• Evaluace KA4 Implementace MAP 

• Evaluace průběhu a přínosu projektu 

• Evaluace pracovních skupin 
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Sebehodnotící zprávy  

 

Cílem vnitřní evaluace je celkové formativní zhodnocení realizace projektu (zhodnocení jeho 

procesní i věcné stránky). Tím je zhodnocení řízení projektu, zhodnocení realizace aktivit 

projektu a dosahování cílů s navrhováním případných intervencí ke zlepšení. Metodu, četnost 

a cílovou skupinu vnitřní evaluace udává dokument „Metodika pro vnitřní evaluaci projektů 

PO3 OP VVV“. Zvolenou metodou je model průběžné interní evaluace s prvkem 

sebehodnocení, reálně tak představuje tvorbu sebehodnotících zpráv (průběžných a závěrečné) 

na základě šablon, které obsahuje zmíněná metodika a jsou přílohou tohoto dokumentu. 

Vypracování první sebehodnotící zprávy proběhne po 12 měsících od zahájení realizace 

projektu. Další průběžné sebehodnotící zprávy budou zpracovávány vždy po 12 měsících od 

předchozího hodnoceného období. Závěrečná sebehodnotící zpráva bude vypracována v závěru 

projektu, a to nejdříve 2 měsíce před ukončením realizace projektu.  

 

• Sebehodnotící zpráva 5/2019 – 4/2020 

• Sebehodnotící zpráva 5/2020 – 4/2021 

• Závěrečná sebehodnotící zpráva 5/2021 – 4/2022 

 

Evaluace ročních akčních plánů  

 

Monitoring naplnění akčního plánu a evaluační šetření je uskutečňováno průběžně, formou 

dotazování aktérů vzdělávání, resp. nositelů aktivit akčního plánu, kteří jsou definovanou 

cílovou skupinou. Evaluace akčních plánů bude realizována se stejným nastavením, tj. po konci 

realizace daného plánovaného období. Cílem této evaluační aktivity je zjistit naplňování aktivit 

ročních akčních plánů, jejich úspěšnost a přínosy ve vztahu k plnění stanovených cílů a priorit 

místního akčního plánu. Cílovou skupinou evaluace jsou již zmínění realizátoři aktivit 

popsaných v ročních akčních plánech a realizační tým, který plánuje a realizuje stanovené 

aktivity. Vyhodnocován bude počet zrealizovaných aktivit plánovaných pod jednotlivými cíli 

Strategického rámce místního akčního plánu.  

 
• Akční plán 09/2019 – 12/2020  

• Akční plán 01/2021 – 04/2022  

• Akční plán 04/2022 – 08/2023 

 

 

Evaluace KA4 Implementace MAP  

Evaluační šetření proběhne v závěru projektu, tak aby bylo možné vyhodnotit celkovou 

úspěšnost nastavených aktivit implementace místního akčního plánu. Cílovou skupinou budou 

účastníci vzdělávacích aktivit (zejména pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických pracovníků, popř. děti a žáci, rodiče dětí a zřizovatelé škol). 

Nástrojem evaluace budou hodnotící zprávy ze vzdělávací akce, případně další vzniklé 

materiály. 

 
• Hodnoticí zprávy min. 3 měsíce od ukončení aktivity 

• Evaluační šetření 1/2022 - 4/2022  
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Evaluace průběhu a přínosu projektu  

 

Cílem evaluace průběhu a přínosu projektu je zhodnotit projekt místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání z pohledu zapojených aktérů vzdělávání, jak vnímají jeho průběh a jaký měl pro ně 

přínos. Samotné šetření proběhne v samotném závěru realizace projektu. Cílovou skupinou 

budou zástupci škol a školských zařízení, členové pracovních skupin, řídicího výboru, 

realizačního týmu, případně další zapojení aktéři (experti). Vzhledem k rozsahu evaluační 

aktivity bude pravděpodobně zvolena metoda dotazníkového šetření.  

 
• Evaluace průběhu a přínosu projektu 1/2022 - 4/2022 

 

Evaluace pracovních skupin  

 

Cílovou skupinou tohoto evaluačního šetření jsou jak vedoucí, tak jednotliví členové 

pracovních skupin. Využitou metodou bude krátký dotazník, který může být dle vhodnosti 

doplněn řízeným hovorem/společnou diskuzí mezi pracovními skupinami a realizačním týmem 

projektu. Cílem je vyhodnotit přínosy a fungování činnosti pracovních skupin. Činnost 

pracovních skupin bude zjišťována v první třetině roku 2021 a v závěru realizace projektu po 

posledním setkání pracovních skupin. 

 
• Evaluace pracovních skupin 1/2022 - 4/2022 

 

 

 

 

 

 

Ve Vizovicích dne 11. 3. 2020 

 

Zpracovala: Ing. Renata Štachová 

 


