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á} {.Jspořádání účastnikú v projektu, jeho vedení a klíčoví aktéři

1J le nastaVení Z pohlecU kompetencía odi]ovědnosti V platíoriná.h optimá]ní n 0rcc
Personální zajištění vedení projektu je následujicí:

Realizační tým tvoři administrativní Ým a odborný tým odborní pracovnici z oblasti školství a
odborni pracovnici, kteří mají zkušenosti s říZenim projektu již z předchoziho projektu MAP l,

Další p|aťormy podílejíci se na řízení projektu jsou Řídící\^iboí a Pracovní skupiny.

složení členů Řídícího \^iboru je přesně dodrženo dle postupů MAP ll. Byly založeny 4 Pracovni

5kupiny,

Vznikla i plaťorma spoluprá€e ředitelů základních škol a zástupců zájmového a neformálního

VzděIáváni a pIatforma spolupráce ředitelek mateřských škol.

2) (Uýedíe, Ztla nastaveni kcrnpetellcí Řttl,tlho vybort,, arlpad.e dó|slLh.i!zetlýth praco,tilith
skupi11, vyhaýuje ploc6u 0kčniho plóDaváni s cílen ťvolby fujAP. Uýedte, zda jsóú ncsrcveny
a rcZděle4/ kanpetence nezi jet]natlivP (lPny Řldtha vÝba,u, i,]pa.lne plnao\,|ích ,kupit-
uvedle, z.]ú jsou ťyto kafipete}lce dosaclečr}d speciíjkavón,/ o je Dllíl,né, zcl co jedncť|irí
oktéřj zCLlpovídQji.) Jaké je odborné ZaJišténí di5](u2nich p aifolem? ]e stáVajíci 5taV

uspokojující a pločl íUvedte zdó je Ř;did výbor dasťOťečrtě odborně Ýedeú a ie(lnúlli
probíhaji eiekrivílě, Pokud ZřiZujeťe i proCavní skup!ny, připadně seňjnóie, ,jJarkshapy !:)

ostatni infalnačně vzcějávť]!| aktiviiy, uvedte. Zdtl jsou cla5ťotečně odbarně Zajišťěliy o jejic|)

reolizoce je pl'írlasnd pra pra.e5 akčnibo plana!óni 5 cileň ťvarby l\lAP,)

Píůběžná sebehodnotíci žpráVa 1 6, 2019
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Nastavení plaťorem je podrobně popsá.o vdokumentu organizační struktura MAP ll. Platformy
řizení projektu jsou sestavenv optimálně a kompetentně, navzájem dobře spolupracuji V procesu
akčnjho plánovánís cílem tvorby MAP ll.

ŘV je tvořen zástupci klíčov\ich aktérů Ve vzdělávání - jsou tam zastoupeni zřižovatelé škol, ředitelé
škol, učit€lé, zaměstnanci školnich drL]žin a školního klubu, pracovnicl organizací neformálniho
VzděláVání, pedagogové základních uměle€kých škol, rodiče, pracovníci KAP, zaměstnanci MAs
působících na území MAP, obce, které nezřizují školu, členy jsou i zástupce oRP Turnov, zástupce
centía podpory plojektu sRP v Libereckém kraji a zástupci RT MAP, složení členů ŘV přesně odpovidá
postupům MAP. V únoru 2019 došlo ke změně člena ŘV na pozici zásttrpce jiné MAs * misto p. Jiřiny
Volákové bylzvolen p. Josef KUcin, kterého ŘVjednohlasně zvolil na základě hlasování per ro|lam.

Pracovní skupiny tvoří hlavně zástupci ze zapojených vzděláVacich subjektů * dle zaméřeni pracovní

skupiny byla volena i odborná kompetentnost jednotliMich členů Ps i jejich Vedoucích. V pracovní

skupině Čtenářské glamotnosti převažuji lídři z oblasti čtenářské gramotnosti, VPs matematickó
glámotnosti :ídři zoblasti matematiky. V Pracovní skupině Rovných příležitostí máme zástupce
osPoD a zástupce neformálního Vzdělávání. V pracovní skUpině financování Vzdělání je zástupce
zřizovatelů škol a zástupce z odboru školstvi MěÚ Železný Brod, V každé Ps máme zastoupeného i

odborníka na lcT.

Platforma spolupráce ředitelek MŠ uspořádaaa řadu vzdělávacích Workshopů a seínináiů,

Platforma spolupráce ředitelů zŠ zorganizovale íovněž vzdělávací aktivity pro své pedatogy.

V loňském roce proběhlo i společné setkáníobou plaťorem na téma supervize.

obě platformyjsou podporovány ze strany odborných lektorů iZe strany RT metodickými materiály,

obě platformy isou vedeny Velmi efektivně a \^istupy jejich práce jsou přínosem pro tvo.bu MAP ll i

akční plánování. Velmi dobře začala fungovat Vzájemná spolupráce a \^ýměna přik'adů dobré praxe,

celý řidici proces probíhá Velice dobře a v souladu s Postupy MAP ll i s ha.monogramem činnosti

Průběžna sebehodnotící zpíáVa 1, 6, 2019
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3) Co podnikneme p!,o z]epšeni resp. jaké/]aká opatření učiníme Voblastj pelsonálních
kapaclt pro]ektu;'Kdo bude za opetřeni Zodpovédnýl Kdy budóu dokcnaena (No oťúzku
adpavidejte pouZe,J píipadé, pokud v téta abla5fi idelltiíikujele píabíélry, přípodné
ne[íasťatky ý píováděných akťl,ritách. Pakud ar,o, uvedte, iOká apoťřeni piijmete prc z!epšeri
v cblosti pelsanól!1ich kopociť, piipadĎě ?lepšeniodbornéhó ve[!eni a raždě|eni kúmpeten[iv
.Om.j Řídkiha výboru, připadně ziizovanýc:h přclrýni€h skllpin.)

V současné době neplánujeme žádné personální změny-

b} AktivitY proiektu

1) lakým zpúsobeň V §oučasné době plobiha setk;Vá]lí aktéřů V i]zemí partjcipu]icí.h na
aktL]a]ižaci MAP il, tj Řidicího výboru a placovnich 5kUpin (pellodi.ita, íorrna, k.io
mode.uje)?

Řídící iníbor se schází 2x do roka, na s\^/ch jednánich projednává, připomínkuje a schvaluje

strategické dokumenty a Všechny V,/stupy projektu, které připravuje ke schválení realizačni tri,m Ve

spolupráci 5 pracovními skupinami. Veškeré podklady kjednání jsou Vždy posiány v dostatečném
předstihu před jednáním všem členům ŘV s možnosti připomínkováni elektronickou íolmou nebo

teleaonicky, Členové řídicího \^iboru všechny výstupy projektu po projednání schvalují, dle jednaciho

řádu, ktený bylschválen na ustavujícím jednání ŘV.

Z každého jednáníje Vytvořen Zápis, kteď je následně zaslán V elektronické podobě Všem členům ŘV.

]ednáni Vede předseda Řv který byl jednohlasně Zvolen na ustavujícím jednání 2. 10, 2018- Zápis

zjednání ŘV tvoří administrativní píacovnice a následně schvaluje předseda ŘV a hlaVní manažel
proiektu.

.lednání jednotlivých pracovnich slupin vede jeho vedoucí, ktéď žodpovidá za pořizeni zápisu a

prezenčni listiny Z každého jednáni- Pracovní skupiny se na svém úVodním spoiečném jednání

dohodly na vzájemné úzké 5polupráci,

JednotliVé Ps se scházejídle aktuální potřeby - minimálně Však4x za rok.

Členové řealizačního týmu se s€házejí dle aktuální potřeby, zpřavidla 1x za mě5íc. lejich spolupráce

na Vytváření potřebné dokumentace, zajišťování Všech implementačních aktivit a spolupráce se

Všemi zapojenými subjekty do proiéktu MAP ll funguj€ Velice dobře. KomUnikuji spolu elektroni.kou
formou itelefoni€ky, jsou v úzkém propojení. Podařilo se nám Wtvořit přáteIskou atmosféru, při

plněnívšech úkolů se členoVé RT navzájem Vetice dobře doplňují.

Průběžná sebehodnotící zpráVa 1. 6, 2019

MAP Železnoblodsko tl,.egistfu ční číslo pfujefuu :
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Dále vlámci aealizace projektu docházi ksetkávání analytiků - žástupců ze všech zapojených
slibjektů, ža účelem dohody o Vzájemné spolupráci a hlavně sběrL] dat - proškoleni anajytiků za
stlany RT k lvplňováni dotazníků a podobně.

Proběhto i první informativn í setká n í § veřejnosti, místními podniky a zastupiteli ke kvalitě VžděláVáni,

včetně vyplnění ankety, která bUde následně Vyhodnocena. Hlavní manažerka projektu 5€ pravidelně

účastn í setká n í příjemců lPo MAP /NlDV Liberec/.

Během realizáce píojektu dochází i četným osobním jednáním á konzultacím, členů RT 5e zástupci
zapojených ýzděláVacích subjektů, jednotlivými členy PS a RT Vzájemně dle aktuálni potřeby, což také
Velmi přispělo k l"ytvoření dobÝch osobních Vžtahů a prohloubení týmové spolupráce.

2) co se nám osvědčilo a proč? co naopak nefungu]e a pioč?

osvědčilo se nám:

. především v},tvoření dobných osobních vztahů se všemi zástupci subjektů zapojenými do
projektu, navázalij5me funkční partnerství a vzájemná spolupráce funguje velice dobře.

. Dobrá komunikace se Zapojenými subjekty - jak osobní tak elektronická - navazani na

předešlý projekt MAP l, za chován í zvyklostí komunikace.
. Bližší spolupráce a účast Všech členů RT na Všech společných setkáVánich a ostatních

aktivitách v území.
. Podrobné a srozumitelné Vysvětlení smyslu MAP a přínosu do území - proběhlé proškolení

členů ŘV.
. Nastavení V,ýborně funguji€ í s polu práce ředitelék MŠ a ředitelů Zš,
. Velloim přinosem byly izkušenostičlenů RT? již zrealizovaného projektu MAP l.

. osvědčila sé spolupráce sMěÚ v Železném Brodě s odborem školstvi, kultury a spoňu a

sekretariátem města, který nám Vychází Vstřic se zajištovánim zasedací místnosti pío
organizaci setkávání i aktivit.

3) co podnjkneme pro zlepšení, lesp. jaké/jaká opatřeňí učiníme pro efektivnějši realižaci
aktiVit projektu? Kdo bUde 7a opatřeníZodpoVědný? kdy bude/budoU dokončena?

V současné době Vše funguje Velice dobře a v souladu 5 harmonogramem činnosti MAP ll. Jediné na

co bychom se mohli zaměřit je větší a lepší propagace VzděláVacích aktivit s cílem zajištění Větší

účasti, zasilání nabídek Vzdělávacich aktivit přimo na jednotlivé pedagogy.

zveřejňování \^/stupů projektu srozumitelnou formou p.o širokoU laickou veřejnost.

Prúběžná s€behodnotící zpráva 1, 6. 2019

MAP Železnob.odsko lt, regirtroční čislo proieku:
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rl) ]akou podporu bvste pii reaiizá.i orojektu uvjtnii od Řidiciho orgálju op
WV/MŠMT/odborného Éál anl,n?

spolupráce s administrátorem píoj€ktu funguje \^iborně. Uvitali bychom ucelený a přehledný seznam

Všech povinných formUlářů_ ocenili bychom delší dobu na řešení připomínek depeší, Lepší spolupráce
s MŠMTs poskytováním potřebných dat do požadovaných dotazníků.

t} Výstupv, očekáváné Výsi€dkv, udíiitelflO5t

1)Jaké by|\r pL]VodnĚ plano!áné á J3ké ]soU V tL]to chVili realne VýstL]p! Z ploj!ktu MAP Li?

Harmonogram zpra cován i \,./stu pů odpovídá harmonogramu uvedenému V žádosti o podporu.

. 8ylo zpracováno q/hodnocení dotazníků - potřeb škol.

. Vytvoření dotazniku dle metodiky pro rovné příležitosti _ řealizačním týmem byla zpracována
souhrnná zpráva s agregovanýmidaty a předána ŠlKK V elektronické podobě,

. Byl q/hodnocen ročníakční plán 2018-2019.

. Rozeslán k aktualizaci roční akční 2019,2020.
l Proběh]a aktualižace investiční€h záměrů zapojenÝch subjektů - schváleno ŘV a zveřejněno

na stíánkách územní dimenze,
proběhIo ustávující jednání ŘV,

Aktualizovaný jednatí řád ŘV
Aktualizovaný státut ŘV - schválen na jednání ŘV
Aktualizované složeni ŘV- 21,2.2019 -schváleno,, peí rollam",
By| VYtvořen komunikační plán

organizační struktura MAP ll
BYl \rytvořen Plán evaluací
Dokument ldentifikace dotčené Veřejnosti
Byly ustanoveny4 pracovniskupiny-svou činnost 2ahájily 25. 1. 2019,

- Pracovni 5kupina pro rovné přiležitosti
- PracovnískupinafinancováníVzděláVání
- Pracovni skupina čtenářské gramotnosti
- Pracovnískupina matematické g ra motnosti

Workshop na ustanovení Pracovni skupiny p.o rovné příiežitosti: Uskutečněno dodatečné
diskuzní setkání- pracovnískupina Vznikla ještě př€d přistoúpením k Postupům MAP ll. Verze
3, kdy se pro ná5 stala závazná Metodika pro rovné příl€žitosti, zníž VyplýVá povinnost
Workshop Uskutečnit.

Průběžná sebehodnoticí zpráva 1. 6, 2019

MAP Žéleznobrodsko tl, rcgístíační čiíIo projektu:
cz. 02. 3. 68/0. 0/0. 0/ 17 047/0009 1 5 1&- ,,Ap
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V rámci lmplementačnich aktivit proběhlo ně kolik jed norážovlich akci:
- Profesnírole učitelkY MŠ
- setkáníanal!,tiků -workshop k Metodice pro rovné příležitosti
- Workshop pro rodiče a dětis velikonočnítématikou
- Doplněníknihovny-metodickápodpoíapedagogů
- Workshop pro Michovné poradce a asistenty pedagogů - výchova k respektu

učitele Waldorfskými metodami
- Den rodin -Workshop pro rodiče
, PIoškolení RT - týmová spoluprá€e
- společné q4ezdni setkániobou platforem| ředitelé zŠ a ředitelé MŠ
- Babičky do MŠ - babičky čtou a VypráVí dětem
- Volnočasové aktivity Ve spolupráci se sVČ Mozáika a základními školami:

kroužek maternatiky při zŠ Pebchovská
polytechnický kroužek při zŠ Pelechovská
polytechnický kroužek při ZŠ Pěnčín
pňíodovědné polytechnický kroužek přl 

^ 
Školnl

potytechnický kroužek při SVČ Mozaika
kroužek matematiky přisVČ Mozaika

- Vytvořenídvou platforem setkáVání; podpora ředitelú MŠ a podpora ředitelů ZŠ

. Byty vytvořeny nové webové stránky MAp ll a facebookoMi profil MAp ll Železnobrodsko

2) Která nastáVení/folmáty komunikace v rámci projektu se osvědči|y a čím? Co je potřeba
změnit, z jakého dú,Jodu a jak lrude Vypadat změna do bUdoucna, kdy bode reáiiZována a kdo
bude Za ni zodpovědný?

Komunikace se řídí komunikačním plánem * č'enové RT mezi sebou kornunikují předevšim

elektronickou a telefonickou formou, Jednou měsíčně se členové RT pravidelně scházejí na svých
jednáních. Docház{ k mnohým indivíduálním setkáním, konzultacím a diskuzim - osobně, elektronicky
i telefonicky dIe aktuálních potřeb, Na komunikaci s Veřejností máme v Realizačním tímu specialistu
na komunikaci, kteď sp.avuje Webové střánky i facebookový proíil, kde jsou uváděny všechny
aktuality a informace o Všech konaných implementačních aktivitách. Na Webo\^/€h stránkách jsou

zveřejňoVány i všechny aktualizované Výstupy. Tiskové zpráVy jsou VydáVány minimálně 2x do roka.
Komunikaci se zapojenými subjekty realizujeme převážně elektronickou formou, často iosobnimi
konzUlta.emi,

Průběžná sebehodnotící 2práVa 1. 6. 2019

MAP Železnobíodsko tt, íegistdční číslo píojeku:
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EVROPSKÁ UNlE
Evrop§ké stíuKumlni a investični íondy
opelační prográín Výzkum, wvo]a vždělávání

d) Dodatečné iníormace

Do 1, 1.2019 bYl projekt realizován pouze Vpřípravné fázi, implementační aktivity ičinnost
pra€ovnÍch skupin byly zahájeny aŽ v lednu 2019.

e} §hrnutí

Tato sebehodnotící zpráva byla Wtvořena Realizačním t\imem a následně po připomínkování
schválena Řídícím VÝborem.
Všechny \rýstupv projektlr odpovídají harmonogramu MAP ll a jsou Vsouladu s žádostí. Nastavená
komunikační sťategie nám Whovuje a je dostačující, osvědčila se nám pravidelná měsíční setkávání
členú RŤ.

Aktivita č. 3 Evaluace probíhá dle plánu evalUací- doposud byly B/hodnoceny dotazníky Potřeby škol
a dotazník dle metodiky rovných příležitostía dotazníky členů Realizačního týmu,

Veškeré \^ístupy vytvářené především členy RT jsou V dostatečném předstihu zasílány všem členům
Pía€ovních skupin i Řídícímu \^iboru k připomínkování, Včetně této sebehodnotící ZpráVy,

sebehodnotící zprávtr schválil Řídícív,íbor na sVém jednání dne:27.6. 2019

V Železném Brodě dne 27. 6. 2019

Mgr. František

Průběžná sebe hod notíc í zpáýa 1.6.2019

MAP Železnobrcdsko It, regístíočni čislo proiektu:
cz.02,3,68/0.0/0.0/17 047/0009151& *,tAp


