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Vyhodnocení evaluace průběhu a přínosu projektu 

 
Dotazníkové šetření v území probíhalo v průběhu dubna 2022, tedy v samotném závěru 

projektu. Zjišťování názorů respondentů probíhalo pomocí Google dotazníku, kde jsme získali 

téměř 100 odpovědí. 

 

Níže jsou k dispozici v grafické podobě shromážděné informace. Samotný dotazník je vložen 

na konci dokumentu. 
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Oblasti, které na projektu respondenti nejvíce oceňovali: 

• DVPP pro pedagogické pracovníky 

• spolupráce s MAS, akce pro děti a školení pro zaměstnance 

• Společné setkávání, zapůjčování a pořízení školních pomůcek 

• Práce skupin i týmu, sdílení námětů, zkušeností. 

• Možnost pořízení nových pomůcek 

• Velký výběr rozvojových aktivit pro děti (výborné preventivní programy, zapůjčení 

skvělých výukových pomůcek atd.), ale také možnost školení a další vzdělávací 

programy pro zaměstnance i vedoucí pracovníky 

• Skvělá organizace 

• Šířka záběru podpory od materiální pomoci po organizaci různých seminářů 

• Vzájemné debaty, nápady, spolupráce s ostatními, nové nápady a cenné rady  

• Možnost sdílení a spolupráce, materiální podpora, nabídka vzdělávacích programů pro 

děti i pedagogy. 

• Ochota realizačního týmu - šikovní a pracovití lidé 

 

 

Na otázku, zda se účastníkům něco nelíbilo nebo co by chtěli změnit se nám mnoho 

odpovědí nesešlo: 

• Nemám připomínky 

• Nedokážu posoudit 

• Vše bylo v pořádku, nemám žádné doporučení. 

• Výrazně projekt ovlivnila situace s Covidem. To je ale zásah vyšší moci. 
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Evaluace
průběhu
a
přínosu
projektu

MAP II je realizován od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2022.  
Cílem projektu byla podpora společného plánování a sdílení aktivit v území Vizovicka a 
Slušovicka a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke 
zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách (i uměleckých) tím, že bude 
podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací 
neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné plánování, vzdělávání a 
plánování partnerských aktivit po následné společné řešení místně specifických problémů 
a potřeb vyhodnocování přínosů spolupráce. 
Důraz byl při realizaci projektu kladen na podporu pedagogických pracovníků, vč. 
vedoucích pedagogických pracovníků, a to především formou vzdělávání, síťování se 
zkušenými kolegy a podporou spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center, např. 
knihoven, mimoškolních vzdělávacích center a neziskovými organizacemi, a to v rozvoji 
gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. 
Dílčími cíli projektu byly: 
1) systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního 
plánování 
2) orientace na inkluzivní vzdělávání 
3) zvyšování čtenářské a matematické (pre)gramotnosti 
4) posilování vztahu k přírodě podporou polytechnického vzdělávání 
5) zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a na území Vizovicka 
a Slušovicka 
6) zlepšení spolupráce s veřejností a rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v 
území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků

1.

Označte jen jednu elipsu.

rozhodně ANO

spíše ANO

spíše NE

rozhodně NE

nevím

Dotazník MAP evaluační dotazník
Vážené dámy, vážení pánové, 
projekt Naše škola - naše radost II se blíží ke svému konci a nám nezbývá nic jiného než 
začít s evaluací celého procesu a fungování. Věříme, že tento krátký evaluační dotazník pro 
Vás nebude přílišnou zátěží. Nám pomůže při zhodnocení naší práce a při plánování 
budoucích postupů a fungování. 

Děkujeme za spolupráci. 

za tým MAP  
Ing. Renata Štachová 
MAS Vizovicko a Slušovicko

*Povinné pole

Probíhal projekt dle Vašich představ?
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2.

Označte jen jednu elipsu.

rozhodně ANO

spíše ANO

spíše NE

rozhodně NE

nevím

3.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

rozhodně ANO

spíše ANO

spíše NE

rozhodně NE

nevím

4.

Vnímáte projekt jako přínosný?

Ocenili byste pokračování projektu v takovém formátu?

Co se Vám na projektu líbilo?
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5. Co se Vám na projektu nelíbilo? Co byste nám doporučili změnit?
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Vyhodnocení evaluace implementace MAP 

 
Dotazníkové šetření v území probíhalo v průběhu dubna 2022, tedy v samotném závěru 

projektu. Zjišťování názorů respondentů probíhalo pomocí Google dotazníku, kde jsme získali 

téměř 100 odpovědí. 

 

Níže jsou k dispozici v grafické podobě shromážděné informace. Samotný dotazník je vložen 

na konci dokumentu. 
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Na otázku, jaký seminář či aktivita se účastníkům líbila nejvíce byly nejčastější tyto 

odpovědi: 

• Exkurze do škol 

• Rozvoj digitální gramotnosti 

• Semináře na podporu matematické gramotnosti 

• Práce na regionální učebnici 

• Všeobecná spokojenost na všech seminářích či aktivitách 

• Preventivní program pro žáky od Sdružení D-Olomouc 

• Seminář - prvky matematiky Hejného pro pedagogy 

• Seminář na práci s Ozoboty a následné jejich zapůjčení pro výuku 

• Všechny semináře byly zajímavé a z každého jsme si odnesli do praxe spoustu nových 

věcí 

• Malá technická univerzita, Malá digitální univerzita pro děti 

• Školení první pomoci 

 

Do pole další informace většinou bylo uvedeno poděkování za realizaci s přáním 

pokračování projektu v podobném duchu. 
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Evaluace
Implementace
MAP

Jedná se o aktivitu, jejíž podaktivity vychází z priorit a cílů, které jsou uvedeny ve 
finálním schváleném Místní akční plánu. Aktéři působící ve vzdělávání navrhli a 
Řídící výbor schválil 6 priorit, které budou po následující roky hlavními oblastmi 
rozvoje mateřských a základních škol, školských zařízení a organizací věnující se 
neziskové činnosti pro děti a mládež. Tyto priority jsou naplňovány pomocí cílů, 
které byly navrženy zástupci realizačního týmu a pracovních skupin, a které byly 
následně schváleny Řídícím výborem projektu. 
 
Priority a cíle na území Vizovicka a Slušovicka jsou následující: 
1. Rozvoj infrastruktury, vč. rekonstrukce a vybavení 
1.1. Zlepšení technického stavu a zabezpečení budov institucí zabezpečujících 
vzdělávání a NNO včetně snížení energetické náročnosti a rekonstrukce 
přístupových cest 
1.2. modernizace a úprava vnitřních vzdělávacích prostor a vybavení s ohledem na 
bezbariérovost 
1.3. stavební úpravy a modernizace vybavení podnětného venkovního prostředí škol 
(např. hřiště, školní zahrady, dopravní hřiště, učebny v přírodě, terasy a mobiliář)
 
2. Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti 
2.1. vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské a matematické 
gramotnosti s využitím nových technologií 
2.2. zakládání a vybavení čtenářských klubů, dílen a knihoven a jejich začlenění do 
výuky 
2.3. zakládání a vybavení klubů a dílen zábavné logiky a jejich začlenění do výuky 
2.4. zvyšování čtenářské a matematické pregramotnosti dětí předškolního věku 
2.5. zapojení odborníků z praxe do zvyšování gramotnosti 
 
3. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 
3.1. vzdělávání pedagogických pracovníků v moderních metodách společného 
vzdělávání 
3.2. zlepšení vybavení pro inkluzivní / společné vzdělávání
3.3. sdílení zkušeností pedagogických pracovníků, vzájemná hospitace a přenášení 
příkladů dobré praxe 
3.4. zapojení speciálních pracovníků do vzdělávání dětí a žáků 
 
4. Podpora jazykového vzdělávání 
4.1. Vzdělávání pedagogických pracovníků v cizích jazycích a rodilí mluvčí v ZŠ a 
MŠ 
4.2. zvýšení jazykové úrovně žáků prostřednictvím zahraničních stáží, zájezdů a 
výměnných pobytů 
4.3. zvýšení úrovně výukových materiálů a forem učení 
 
5. Podpora ICT 
5.1. zlepšení hardwarového a softwarového vybavení a sdílení odborných 
pracovníků starajících se o ICT technologie a konektivita škol 
5.2. vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT a její užití ve výuce 
 
6. Podpora polytechnického vzdělávání
6.1. podpora technických, řemeslných a přírodovědných znalostí a EVVO 
6.2. rozvoj spolupráce s jinými školami a odborníky z praxe s možností stáže 
6.3. zřízení a vybavení učeben, dílen, tříd MŠ a koutků s vazbou na polytechnické 
vzdělávání 
6.4. vzdělávání pedagogických pracovníků a stáže pedagogických pracovníků v 
oblasti polytechniky
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6.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

rozhodně ANO

spíše ANO

spíše NE

rozhodně NE

nevím

7.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

rozhodně ANO

spíše ANO

spíše NE

rozhodně NE

nevím

8.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

rozhodně ANO

spíše ANO

spíše NE

rozhodně NE

nevím

Byly aktivity projektu přínosné pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti?

Byly aktivity projektu přínosné pro rozvoj digitálních gramotností?

Byly aktivity projektu přínosné pro rozvoj jazykových gramotností?
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9.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

rozhodně ANO

spíše ANO

spíše NE

rozhodně NE

nevím

10.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

rozhodně ANO

spíše ANO

spíše NE

rozhodně NE

nevím

11.

PROSTOR PRO DALŠÍ NÁVRHY, PŘIPOMÍNKY A SDĚLENÍ

Byly aktivity projektu přínosné pro rozvoj polytechniky a EVVO?

Byly aktivity projektu přínosné pro rozvoj inkluzívního vzdělávání?

Jaká aktivita/seminář/webinář se Vám líbil nejvíce?
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Respondenti dotazníků 
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12.

Identifikace respondenta

13.

14.

15.

Označte jen jednu elipsu.

MŠ

ZŠ

ZŠ A MŠ

obec

veřejnost

16.

Obsah není vytvořen ani schválen Googlem.

Zde můžete uvést další informace, které Vás napadnou

Uveďte Vaše jméno a příjmení *

Kontaktní email *

Za koho je dotazník vyplňován? *

Uveďte školu /obec, za kterou je dotazník vyplňován

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Vyhodnocení evaluace průběhu a přínosu projektu 

 
Dotazníkové šetření v území probíhalo v průběhu dubna 2022, tedy v samotném závěru 

projektu. Zjišťování názorů respondentů probíhalo pomocí dotazníku, kde jsme získali 

odpovědi od všech členů pracovních skupin. 

 

Níže jsou k dispozici v grafické podobě shromážděné informace. Samotný dotazník je vložen 

na konci dokumentu. 
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