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úvod
Podstatou evaluace je vyhodBocení píocesů a dop3dů hodnoceného projektu, tvorba průběžných

zpráv a závěrečné zpráVY a zpracování doporučení, která napomohou efektivní implementaci
Místního akčního plánLr rozvoje vzděláVání na území oRP Železný Brod ll, Plán evaluačních aktivit je

souČástíaktivity 3. Evaluace a monitoring. Dokument specifiktJje seznam plánovaných evaluací, jejich

témata a cíle a dále upřesňuje harmonogram realiZacejednotli\^ich evaluací,

Aktivita Evaluace a monitoring Zahrnuje sebehodnotíci zprávy, Evaluační ZpráW. DáIe budou
shromaždbvána data o realizaci projektů V Akčním plánu a strategickém řámci (Výkaznictví a

naplňování stanovených indikátorů) a Ročním akčním plánu,

Dokúment bylschválen najednání Řídícího výboru dne:27. 6. 2019

Způsob řešení evaluace
EValuace MAP ll bude řešena na základě schVálené projektové žádosti a pUblikované Metodiky pro

Vnitřní evaluaci projektů Po 3 oP WV. Realizačni tím projektu MAP Železnobrodsko ll bude
pravide!ně monitorovat a vyhodnocovat naplňoVání cílů projeku, akčnich plánů a aktivit
implementace MAP ll. Vyhodnocení bude probíhat formou sebehodnoticích evaluačních aktivit, které
uskuteční RT. Proces evalUáce bude zahájen určením témat a cílů dílčích evaluací. ÉValuace budou
probíhat dle stanoveného časového plánu a pomoci předem q/braných nástrojů, které nastaví RT. Po
provedení šetření bude následovat jejich vyhodnocení a zpracování evaluačních doporučení, RT

následně s Výsledky šetření §eznámí VšechnY členy Ps a ŘV MAP ll, kteří je během svých setkání
projednají.

Výstupem evaluace budou 3 průběžné a 1 záVěrečná sebehodnotíci zpňva. zpráýy blrdou obsahovat
celkové formativní zhodnocení realizace projektu z procesni jvěcné stránky, tj, bud€ zhodnoceno
řizeni projektu, realizace jednotli\,.ich aktivit a míra dosažení cíiů píojektu především V oblasti rozvoje
a podpory partnerství V ú2emí. současně s hodnocením kladných a záporných stránek budou také

navrž€na opatření ke zlepšení za jednotlivé oblasti realizace MAP Il, RT bude postupovat dle

Metodikv pro Vnitřní evaluaci projektů Po 3 oP VW. To znamená, že zpracuje 3 průběžné a 1

závěrečnou sebehodnotící zpráVu. Dohromady tak budou připraveny 4 sebehodnotící zpíávy. První
průběžná sebehodnotící zpráVa bude vypracována po 12 měsících od zahájení realizace projektu.

Další Průběžné sebehodnotící zprávy budou zpracovány Vždy po 12 měsících od předchozího

hodnoceného obdobi. Průběžné sebehodnotícízpráVy bUdotl odevzdány vždy,§ následujícízp.áVou o
realizaci projektu, a to formou jeji přílohy.
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Závěrečná sebehodnotící zpráva bude Vypracována před koncem realizace projektu MAP ll (jeji

žplacování bude probíhat v posledních 3 měsících před ukončením realizace proiektú). V ZáVěíečné
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sebehodnotící 2právě bude zhodnoceno celé období realizace proj€ktu, ZáVěrečná sebehodnotící
zpráva bude odevzdána společně se závěrečnou zpráVou o realizaci projektu, a to formou její přílohy,

vnitřní eva|uace

cílem vnitřní evaluace je celkovó zhodnocení realizace projektu, tedy žhodnocení ieho proeesní i
Věcné stránky, Jedná se především o zhodnocení řízení píojektu, průběžné ?hodnoceni realizace
aktivit projektu, dosahování cilŮ v oblasti rozvoje a podpory partnerství V územi, Nezbytnou součástí
je i navrženi případných opatření ke zlepšení. Vnitřníevaluace probíhá forňou sebehodnotících zpráV
a pravideIných monitoringů.

seb€hodnotící zprávy

Sebehodnotící Zprávy mají za cíl Vyhodnoceni procesú paňnerství, co se podařilo á co je potřeba
zlepši! dále vyhodnocení Účinnosti, přínosů a dopadů aktivit na podporu.ozvoje pařtnerství a
podporu rozvoje kapacit- V jejich důsledku pak dochází k doporučení á úpravám procesů partnerstvi
V MAP ll, Rozlišujeme sebehod notící zpráVu průběžnou a závěíečnou. Jejich struktura je pevně daná a

wchází ze závazné Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů Po3 oP VW Při VYplňováni evaluačni
šablony bude vyžadován vyváženÝ konsenzus celého RT MAP, proto bude je]i Vyplněni probíhat za
Vzájemné součinnosti celého t\rmu,

Monitoring

Součástívnitřní evaluace jsou dále pravidelné monitoringy, V .ámci kteních je v průběhu realizace
projektu monitorována realizace jednotlivých aktivit, Monitoring 5e zaměřuje na fungování
oí8anizační struktury, průběh komunikačniho plánU včetně konzultačního procesu, realizaci
VzděláVacich aktivit a proces místního akčního plánování, Monitoruje se, zda je V pořádku finanční
pián a zda je dodržoviin harmonogram.

Vněiší evaluace

cílem Vnějšíeváluacejé na základě údajú 2 monito.ingu a z informacízískaných i jinými způsoby zjistit
přínosy, Whodnotit úspěšnost procesů fUngovánia rozvoje partnerství, naplňováni aktivi§ Výsledky a

dopadY realizace aktivit naplánovaných v ročním akčním plánu Vypracovaném v rám€i předchozího
projektu MAP l a také akčních plánů zpracovaných V projekti] MAP It včetně jejich přínosU ke strategii
MAP. Na základě Vnější evaluace dochází ke stanovení dalšich kroků v procesu rozvoje a aktualizace
MAp ll
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Evaluace Ročního Akčního plánu MAP ll

Roční akční plán bude Vyhodnocován každých 12 měsíců, cílovou skupinoU evaluace budou

realizátoři jednotlivých aktivit definovaných V Akčním plánu. Nástrojem evaluace budou evaluačni

tabulky zapojení škol do projektu MAP ll, které budou Vyplněny a aktualizovány Vždy jednou za 6

měsíců jednotlivými školskými sUbjekty- cílem evalLlace je zjistit naplňoVáníaktivit naplánovaných V

Akčním plánu, jejich výsledky a dopady na realizátory čiostatní cíiové skupiny, dále naplňoVánícílů a
priorit MAP,

Evaluace lmplementace MAP ll

cílovou skupinou evaluace budou ÚČastníciVzděláVacích aktivit, tedy 2ástupci pedagogŮ, rodičŮ, ale i

Veřejnosti, Nástrojem evaluace budou dotazníky, které budou ÚČastníkům distribuovány po

VzděláVací akci či Workshopu (příloha č. 2), cílem evaluace je zjistit efektivitu VzděláVacích akcí a

splnění očekávánijednotlivých účastníků. očekáVáno je zjištění, co účastníci vnimali jako přínosné a

co je potřeba zlepšit, Na základě Výsledků evaluačního šetření múže posléze dojít k případným

změnám.

Evaluace přínosů MAP ll

Evaluační šetření píoběhne v 12l2o21, Výsledná evalUačni zpráVa bude předložena Řidícímu Výboru,

cílovou 5kupinou evaluace budou odborní konzultanti z jednotlivÝch škol, zástupci základního

uměleckého VzděláVání, členové Realizačního týmu MAP ll a členové pracovních skupin. Nástrojem

evaluace budou dotazníky, které budou cílovým 5kupinám distribuoVány (přiloha Č, 3). cílem evaluace

je zjistit, jak členové Realizačního týmu, pracovních skupin, zástupci základniho uměieckého

VzděláVáni a odborní konzultanti Z jednotlivých školských zařízení vnímají ze sVé perspektivy průběh

realizace projektu N4AP ll a jeho přínos pro svou osobu Či organizaci,

Závér
Tento dokument specifikuje seznam plánovaných evaluací, jejich témata a cíle. .]eho součástí je

harmonogram realizace jednotlivých evaluací, ktený jasně definuje termíny realizace všech

plánovanÝch evaluací, V rámci projektu probíhají pravidelné monitoringy, jednou za rok je pak

sepsána průběžná sebehodnotící zpráVa a na závěr realizáce projektu pak Závěrečná sebehodnotící

zpláv
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Přílohy

Příloha č.1: Harmonogram evaluací

Příloha č. 2: Dolazník p.o evaluaci implementace MAP ll

HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK
pro účastníka VzděláVací akce

pro oktivity lmptementoce reolizovoné v rómci prajektu ,,Místni okční plón Žeteznobrodsko !l"
R e g i stro čn í čísl o proj ekt u : cZ.0 2 - 3 - 68/0. 0/0. 0/17 _04 7 /0009 1 5 1

Název VzděláVací akceI

Termín:

Lektor:

z důVodu hodnocení kvality VzděláVacích aktivlt Vás prosím€ o zhodnocení VzděláVací akce, které jste se
zúčastnil/a. Vyplněním a zodpovězením následujících otázek přispějete ke zlepšenía žachování odborné úrovně

ol /2a!9 o,1-o3/2o!9 o1-o3/2o2o 07 /2o2o 07 /2021 12/2021 01,B/2a21

Eva uace íočního
akčního p ánu
Průběžné
sebe hod n ot ící zoráva
závěrečná
sebehod n ot ící zp ráVa

$aÁp
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našich VzděláVacích akcí, výběru zkušených
projektu dle Vašich potřeb,

lektorú a or8anizačního zájištění Vždělávacích aktiVit V rámci

Děkujeme za Váš čas stráVený nad tímto dota2níkem.

V nábídae vybérte vždy to, co nejvíce odpovídá Vašemu hodnocení.
7

2 spíŠe ono
píůměíně
spíše ne

3
4
5

1. PŘÍNOS VZDĚLAVACÍ AKCE
splnila vzděláVací akce Vaše očekáVání?
Přínos pro prácis dětmi, žáky
Přínos pro Váš odborný růst
Přínos pro Váš osobní .ůst

2. ÚROVEŇ VZDĚUVACÍ AKCE
ceIkoVá or8anizace
srozumitelnost \^ýkladu

odbornost lektora
ZaiímaVost VÝkladu

1z345
12345
12345
12345

12345
7z345
72345
72345

3. PRoČ JSTE sl VYBRAL/A PRÁvĚ TUTo vzDĚÁvAcí AKcl?
Vlastní zájem o téma ANo NE
Přihlásil mne zaměstnavatel ANo NE
Kurz mi byldoporučen ANo NE

Jiný důVod (doplňte iaký)

4, co sE vAM NA vzDEuVAcI AKcl LlBILo?

l.ilr l]rl]i.i l l]

Mip
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5. co sE vÁM NA vzDĚrÁvAcí AKcl NELíBILa, PňíPADNĚ co BYSTE DoPoRUčovALl zMĚNtn
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Příloha č. 3: Vzor dotazníku evaluace přínosů MAP ll

HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK
prc členy Redlizačního týmu, Wacovních skupin, odborné konzultonty

pro evaluaci přínosů píojektu ,,Místní akční ptán Železnobrodsko ll" Registrační číslo prcjektu:
cZ.0 2 _ 3. 68/0.0 /o _ 0/ 1 7 o47 /0009 1 5 1

V nabídce Wberte vždy to, co nejví.e odpovídá Vašemu hodnocení.
7 ono
2
3
4
5

1, Probíhal projekt podle vaši.h představ?

slovní komentóř

EVROPSKÁUNlE
Ewopskó §lruktuéhl á tnv€stičňí íondy
op6ráčói píóqón výikuň, vÝvoiá wdéláváni

spíše ne

2. Vnímáte přojektjako přínosný?

] ],,, ,:]]l .,L]] |i ||,i||:|]}i li..i!: |)l(\"k]):
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3, ocenili byste pokráčování proiektu?

slovní komentóř

4. co konkrétně vám účastv proiektu přinesla?

s. co bwte nd průběhu proieku dopolučovdli zmálit?

schváleno Řídícím uiborem dne:27. 6.2019

MÁp
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