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Úvod 

 

Vyhodnocování MAP poskytuje zpětnou vazbu o plnění obsahu MAP a vlivu tohoto plnění na rozvoj 

vzdělávání na území ORP Jeseník.  

Zodpovědnost za monitoring průběhu realizace MAP má realizační tým, který zodpovídá za koordinaci 

všech aktivit souvisejících s řízením MAP. Je zodpovědný za to, že se s MAP bude pracovat, že 

zodpovědné subjekty budou usilovat o plnění plánu, a že se bude vyhodnocovat, zda dochází k plnění 

stanovených cílů, a to především aktivitami zařazenými do každoročně schvalovaného ročního 

akčního plánu. Je třeba dbát na to, aby v budoucích akčních plánech byly ve spolupráci s PS 

definovány takové aktivity, které povedou k naplňování cílů. K jednotlivým cílům byly stanoveny 

indikátory, realizační tým bude monitorovat jejich vývoj. Pokud nedochází k uspokojivému vývoji, 

bude třeba provést změnu, buď v definovaných aktivitách, popř. lze v souvislosti s vývojem v regionu 

provést změnu ve formulaci cíle. Každá takováto změna musí být diskutována v PS a musí být 

schválena ŘV MAP, který schvaluje vyhodnocení MAP.  

I. Monitoring a evaluace MAP  
 

Na základě údajů z monitoringu a z informací získaných i jinými způsoby dalších celkových 

vyhodnocení jsou zjišťovány přínosy a je vyhodnocována úspěšnost procesů fungování a rozvoje 

partnerství. Vyhodnocováno je také naplňování aktivit, výsledků a dopadů realizace aktivit 

naplánovaných v ročním akčním plánu vypracovaném v rámci předchozího projektu MAP a následně 

vyhodnocení akčních plánů zpracovaných v projektu MAP II, jejich přínosy na strategii MAP a na 

základě tohoto stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP. Evaluační zprávy musí 

vždy obsahovat závěrečná doporučení pro ŘV MAP.  

 

a) Témata a cíle evaluací: 

 

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

jejich přínosy na strategii MAP  

 zjišťování přínosů, vyhodnocení úspěšnosti procesů fungování a rozvoje partnerství  

 zpětná vazba o plnění obsahu MAP a vlivu tohoto plnění na rozvoj vzdělávání na území ORP 

Jeseník  

 vyhodnocování realizace projektu 
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b) Harmonogram evaluací realizovaných v průběhu projektu MAP II: 

 

KA3: EVALUACE A MONITORING 

Rok 2018 2019 2020 2021 

Měsíc 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nastavení 
evaluačního 
plánu                                                                         

Vyhodnocení 
přínosů 
aktivit 1. 
Akčního plánu 
- 1. evaluace                                                                         

1. průběžná 
evaluační 
zpráva                                                                         

Vyhodnocení 
přínosů 
aktivit 2. 
Akčního plánu 
- 2. evaluace                                                                         

2. průběžná 
evaluační 
zpráva                                                                         

Vyhodnocení 
přínosů 
aktivit 3. 
Akčního plánu 
- 3. evaluace.                                                                          

Závěrečná 
evaluační 
zpráva                                     

 
 

c) Cílové skupiny: 

 

 Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků 

 Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních 

služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 

 Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství 

 Rodiče dětí a žáků 

 Veřejnost 

 Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice  

 

 

 

d) Nástroje pro evaluaci a stanovení způsobů vyhodnocení: 
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Výběr nástrojů evaluace byl zvážen i z hlediska toho, jaké cílové skupiny budou zapojeny do 

evaluačních šetření. Používanými nástroji evaluace tedy budou zejména jednání pracovních skupin, 

workshopy, diskuzní fórum na webu projektu (zjišťování zpětné vazby především z hlediska dopadů a 

přínosů), dotazníková šetření.  

Realizační tým projektu bude průběžně zpracovávat vyhodnocení naplnění jednotlivých vlastních 

monitorovacích indikátorů. Výstupem bude jednak doporučení pro úpravu samotných monitorovacích 

indikátorů, ale také doporučení pro tvorbu akčních plánů na další školní roky. 

Mezi povinně zpracovávané aktivity v rámci monitoringu lze uvést také hodnotící zprávy z 

jednotlivých vzdělávacích aktivit, protože ty jsou také zdrojem údajů pro evaluaci. 

 

e) Vyhodnocení evaluačního šetření 

  

RT MAP zpracuje v návaznosti na použité evaluační nástroje výsledky evaluace a stanoveným 

způsobem je vyhodnotí. Následně zpracuje závěrečná doporučení pro ŘV MAP. Tyto vytvořené 

podklady poskytne k projednání jednotlivým PS. Výstupy z jednání PS (doporučení k realizaci opatření) 

spolu s podklady z evaluace projedná ŘV MAP. Získané informace budou následně agregovány na území 

MAP. 

 

f) Dokládání výstupů: 

 

V průběhu realizace projektu se v nejbližší ZoR po uplynutí poloviny období realizace projektu 

dokládá:  

 Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů.  

 Harmonogram realizace jednotlivých evaluací.  

 

Nejpozději v ZZoR se dokládají:  

 Evaluační zprávy z evaluací realizovaných na základě seznamu plánovaných evaluací.   

II. Zpracování sebehodnotících zpráv 

Autoevaluační zprávy se budou zaměřovat především na vyhodnocení průběhu partnerství MAP. 

Frekvence se bude řídit Metodikou pro vnitřní evaluaci projektů PO3 OP VVV.  

 

 

V Jeseníku, dne 31.1.2019 

Zpracovala: 

Ing. Markéta Bartáková 

 

Schválen Řídícím výborem MAP dne: 

 


