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I. Úvod 
 

Dokument Seznam a harmonogram plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP 
II byl vypracován pro potřeby realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro 
SO ORP Hustopeče II.“, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008652.  Tento projekt 
reaguje na vzdělávací potřeby v rámci území. Jeho hlavními aktéry jsou všechny školy v 
území (MŠ, ZŠ a ZuŠ), které vzdělávají děti a žáky do 15 let. Jejich společnou vizí jsou školy, 
které poskytují kvalitní vzdělávání v přátelské atmosféře, kde se žáci, učitelé a rodiče 
vzájemně respektují. Vzdělávané děti a žáci jsou v podnětném prostředí a snaží se 
smysluplně využívat volný čas. 

Monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu MAP II., naplňování priorit a cílů MAP 
a naplňování akčních plánů probíhá průběžně. Na základě získaných dat jsou zjišťovány 
přínosy a je vyhodnocována úspěšnost procesů fungování a rozvoje partnerství. Vyhodnocují 
se i naplňování aktivit, výsledky a dopady realizace naplánovaných aktivit a akčních plánů. Na 
základě tohoto se pak stanovují další kroky v procesu rozvoje a aktualizace MAP.  

Dokument Seznam a harmonogram plánovaných evaluací MAP II vzdělávání pro SO ORP 
Hustopeče II je výsledkem realizace povinné podaktivity 3.1. Monitoring a evaluace MAP. V 
dokumentu je specifikován plán evaluací, jejich témata, nástroje, cíle a harmonogram 
evaluací. Dokument vychází ze závazných pravidel a postupů projektu MAP se zohledněním a 
zapracováním místních potřeb. 

Vnitřní evaluace probíhá v rámci aktivity projektu číslo 3: Evaluace a monitoring, v 
podaktivitě 3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv.  

Vnější evaluace probíhá v rámci aktivity projektu číslo 3: Evaluace a monitoring, v podaktivitě 
3.1 monitoring a evaluace MAP.  
 

II. Seznam plánovaných evaluací  
 
1. Průběžné zprávy o realizaci projektu  
Průběžné zprávy o realizaci projektu předkládá realizační tým (RT) jako vyhodnocení pokroku v 
realizaci za každé sledovací období. Cílem je podat přehled o pokroku v rámci realizace klíčových 
aktivit a jejich podaktivit jako je řízení MAP, aktualizace a rozvoj MAP, dále se RT zaměřuje na 
výčet vzdělávacích aktivit a pokrok v klíčové aktivitě implementace. Po dobu projektu bude 
předloženo celkem 7 průběžných zpráv. 

2. Závěrečná zpráva o realizaci projektu  
Závěrečná zpráva o realizaci projektu je souhrnná zpráva o celkovém pokroku za celou dobu 
realizace projektu. Jejím obsahem bude formativní zhodnocení realizace projektu a je součástí 
poslední zprávy o realizaci projektu, v rámci realizace projektu je tedy předkládána jednou. 
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3. Sebehodnotící zprávy  
Sebehodnotící zprávy jsou součástí klíčové aktivity 3. Evaluace a monitoring v rámci podaktivity 
č. 3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv. Cílem vnitřní evaluace je celkové formativní zhodnocení 
realizace projektu, tzn. hodnocení jeho procesní i věcné stránky, konkrétně zhodnocení řízení 
projektu, průběžné hodnocení realizace aktivit projektu a dosahování cílů v oblasti rozvoje a 
podpory partnerství v území, včetně případných návrhů ke zlepšení. Cílem je také vyhodnocení 
procesů partnerství – co se podařilo a co je potřeba zlepšit, dále vyhodnocení účinnosti, přínosů 
a dopadů aktivit na podporu rozvoje partnerství a podporu rozvoje kapacit. Realizační tým při 
tvorbě sebehodnotících zpráv postupuje dle Metodiky pro vnitřní evaluaci projektu PO3 OP VVV. 
Četnost zpráv je jednou za 12 měsíců. 

4. Evaluační zprávy – Implementace  
Cílem implementační evaluace je vyhodnotit naplňování cílů projektu v rámci implementačních 
aktivit a zhodnotit jejich přínosy. Podkladem budou hodnotící zprávy z minimálně 60 % 
proběhlých aktivit, dále také řízené rozhovory s účastníky jednotlivých aktivit.  Evaluace 
implementace bude prováděna vždy ve sledovaném období 24 měsíců.  Cílovou skupinou 
evaluace budou účastníci vzdělávacích aktivit, pedagogové a ostatní zástupci škol, rodiče. 

5. Vyhodnocení ročních akčních plánů  
Cílem této evaluační aktivity je zhodnocení plnění akčních plánů MAP.  Hodnotí se úspěšnost, 
přínosy s vazbou na plnění stanovených cílů MAP. Cílovou skupinou jsou organizace zapojené do 
aktivit v akčním plánu MAP. Evaluace proběhne 2x po dobu realizace projektu, viz harmonogram 
realizace jednotlivých evaluací. Proběhne evaluace akčního plánu z MAP I, dále proběhne 
evaluace akčního plánu z MAP II.  

 

III.  Přehled vybraných evaluací, jejich témat a cílů  
 

Téma  Cíl  Cílová skupina  Četnost po dobu 
realizace  

Vhodné metody 
evaluace  

1. Průběžné 
zprávy o realizaci 
projektu  
 

Formativní / 
sumativní 
zhodnocení 
projektu  

RT MAP, 
zástupce 
realizátora 
projektu  

7x  Pracovní schůzka 
RT  

2. Závěrečná 
zpráva o realizaci 
projektu  
 

Formativní/suma
ivní zhodnocení 
projektu  

RT MAP, 
zástupce 
realizátora 
projektu  

1x  Pracovní schůzka 
RT  

3. Sebehodnoticí 
zprávy  
 

Formativní/suma
tivní zhodnocení 
projektu  

RT MAP, 
zástupce 
realizátora 
projektu  

4x  Pracovní schůzka 
RT  

4. Evaluační 
zprávy – 
Implementace  

Zhodnocení 
implementace 
projektu, její  

Zapojené 
organizace, 
aktéři z území, 

2x  Hodnoticí zprávy 
z jednotlivých 
aktivit, řízené 
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 úspěšnost a 
přínosy s vazbou 
na priority a cíle 
MAP  

zástupce 
realizátora 
projektu  

rozhovory s 
účastníky 

5. Vyhodnocení 
ročních akčních 
plánů  
 

Vyhodnocení, 
úspěšnost a 
přínosy akčního 
plánu s vazbou 
na naplňování 
priorit a cílů MAP  
 

RT MAP, 
zástupce 
realizátora 
projektu 

2x  Pracovní schůzka 
RT / zapojení 
aktéři do 
jednotlivých 
aktivit 
 

 

IV.  Harmonogram realizace  

Zahájení realizace projektu: 1. 6. 2018 

Rok realizace 
projektu 

2018 

Měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Zahájení 
realizace 
projektu 

 
    x 

      

1. průběžná 
zpráva o 
realizaci 
projektu 

      

 
    x 

 

Rok realizace 
projektu 

2019 

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

zpráva o 
realizaci 
projektu 

 
    x 

      

Průběžná 
sebehodnotící 

zpráva č. 1 

      
x 

     

3. průběžná 
zpráva o 
realizaci 
projektu 

      

 
    x 
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Rok realizace 
projektu 

2020 

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

zpráva o realizaci 
projektu  

 

     x  
     

Průběžná 
sebehodnotící 

zpráva č. 2 

    
 x   

    

Seznam a 
harmonogram 

realizace 
jednotlivých 

evaluací 

    

x    
    

Evaluace 
Implementačních 

aktivit č. 1 

    
   x 

    

Vyhodnocení 
akčního plánu 

MAP č. 1 

    
    x 

   

5. průběžná 
zpráva o realizaci 

projektu 

    
     

  x 

 
Rok realizace 

projektu 
2021 

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

zpráva o 
realizaci 
projektu  

     x  
     

Průběžná 
sebehodnotící 

zpráva č. 3 
 

     x  
     

6. Průběžná 
zpráva o 
realizaci 
projektu 

      

 
    x 
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Rok realizace 

projektu 
2022 

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

zpráva o realizaci 
projektu  

 

      

x 
 

Evaluace 
Implementačních 

aktivit č. 2 

      
x 

 

Závěrečná 
sebehodnotící 

zpráva  

      
x 

 

Vyhodnocení 
akčního plánu 

MAP č. 2 

      
x 

 

 
I. Závěr 

 

Tento dokument stanovuje témata a cíle konkrétních evaluací, které budou realizovány, dále 
pak cílové skupiny, které budou zapojeny do evaluačních šetření. U každé jednotlivé 
evaluace je stanoven i časový harmonogram, nástroje a způsob vyhodnocení.  
Vyhodnocování bude realizováno prostřednictvím evaluačních aktivit, které jsou 
naplánovány a budou realizovány především realizačním týmem. Výstupem realizovaných 
evaluací bude vyhodnocení úspěšnosti celého procesu a zpracování případných návrhů na 
opatření ke zlepšení. Výstupy z šetření a návrhy budou projednány v pracovních skupinách a 
na řídícím výboru.   

 

 

Schváleno Řídícím výborem projektu MAP vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II. per rollam 
v červnu 2020.  

    

 

   


