
 

Str. 1 
 

 

 

 

Zpráva o plnění harmonogramu plánu evaluací 

 

Podstatou evaluace je vyhodnocení procesů a dopadů hodnoceného projektu, tvorba průběžných 

zpráv a závěrečné zprávy a zpracování doporučení, která pomáhají efektivní implementaci Místního 

akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Železný Brod II. Evaluace probíhají dle stanoveného 

časového plánu a dle Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV. 

Výstupem evaluace jsou 3 průběžné a jedna závěrečná evaluační zpráva. Zpracovali jsme již dvě 

průběžné evaluační zprávy a třetí plnění je určeno na termín 07/2021. Závěrečná sebehodnotící 

zpráva je ohraničena termínem 12/2021 tzn. s koncem projektu.  

Evaluace rozdělujeme na tzv. „vnitřní evaluace“ a „vnější evaluace“.  

Cílem vnitřní evaluace je celkové zhodnocení realizace projektu, tedy zhodnocení jeho procesní i 

věcné stránky. Jedná se především o zhodnocení řízení projektu, průběžné zhodnocení realizace 

aktivit projektu, dosahování cílů v oblasti rozvoje a podpory partnerství v území a navržení 

případných opatření ke zlepšení. Součástí vnitřní evaluace jsou sebehodnotící zprávy (viz výše) a 

monitoring, jehož podstatou je sledování realizace jednotlivých aktivit. Monitoring se provádí 

průběžně.  

Cílem vnější evaluace je na základě údajů z monitoringu a z informací získaných i jinými způsoby 

zjistit přínosy, vyhodnotit úspěšnost procesů fungování a rozvoje partnerství, naplňování aktivit, 

výsledky a dopady realizace aktivit naplánovaných v ročním akčním plánu vypracovaném v rámci 

předchozího projektu MAP I a také akčních plánů zpracovaných v projektu MAP II včetně jejich 

přínosu ke strategii MAP. Na základě vnější evaluace dochází ke stanovení dalších kroků v procesu 

rozvoje a aktualizace MAP. V rámci vnější evaluace rozlišujeme tři typy evaluací. 
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1. Evaluace Akčního plánu MAP II  

Evaluační šetření proběhlo v 03/2019 a v 03/2020. Další šetření proběhne 01-03/2021. Cílovou 

skupinou evaluace jsou realizátoři jednotlivých aktivit definovaných v Akčním plánu. Nástrojem 

evaluace jsou evaluační tabulky zapojení škol do projektu MAP II, jednotlivými školskými subjekty a 

dále strukturované rozhovory. Cílem evaluace je zjistit naplňování aktivit naplánovaných v Akčním 

plánu, jejich výsledky a dopady na realizátory či ostatní cílové skupiny, dále přínosy ke strategii MAP a 

na základě tohoto stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP.  

 

2. Evaluace Implementace MAP II 

Cílovou skupinou evaluace jsou účastníci vzdělávacích aktivit, tedy zástupci pedagogů, rodičů, ale i 

veřejnosti. Cílem evaluace je zjistit efektivitu vzdělávacích akcí a splnění očekávání jednotlivých 

účastníků. Evaluace implementace se provádí průběžně pomocí dotazníků. 

 

3. Evaluace přínosů MAP II 

Evaluační šetření proběhne v 12/2021. Cílovou skupinou evaluace budou odborní konzultanti z 

jednotlivých škol, zástupci základního uměleckého vzdělávání, členové Realizačního týmu MAP II a 

členové pracovních skupin. Cílem evaluace bude zjistit, jak členové Realizačního týmu, pracovních 

skupin, zástupci základního uměleckého vzdělávání a odborní konzultanti z jednotlivých školských 

zařízení vnímají ze své perspektivy průběh realizace projektu MAP II a jeho přínos pro svou osobu či 

organizaci. 

 

Zprávu vypracovala: 1. 6. 2020  Mgr. Lenka Jůnová 

 


