
 
 

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny II,“ 
 registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073 

 

 

Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů 
 

 

 

 

 

 

 

Název projektu:  Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny II  

Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073 

 

 

Dokument včetně příloh schválen ŘV metodou per rollam (27.3. 2020 – 30. 3. 2020) 

 

Ing. Jovanka Zusková 

  Předseda ŘV MAP ORP Louny II 

    

        



 
 

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny II,“ 
 registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073 

Dokument „Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů“ je součástí aktivity 3. Evaluace a 

monitoring, která se dále dělí na podaktivitu 3.1 Monitoring a evaluace MAP a podaktivitu 3.2 

Zpracování sebehodnotících zpráv a vznikl ve spolupráci Realizačního týmu, Pracovních skupin a 

Řídícího výboru MAP ORP Louny II. V rámci projektu je realizován pravidelný monitoring a 

vyhodnocování průběhu celého projektu, naplňování akčních plánů a naplňování priorit a cílů MAP. 

Seznam plánovaných evaluací: 

1. Vnitřní evaluace  

1.1 Sebehodnotící zprávy 

1.2 Monitorovací listy 

2. Vnější evaluace 

2.1 Evaluace akčních plánů 

2.2 Evaluace implementace MAP II 

2.3 Evaluace průběhu a přínosů projektu MAP II 

2.4 Evaluace fungování pracovních skupin 

 

1. VNITŘNÍ EVALUACE 

Cílem vnitřní evaluace je celkové formativní zhodnocení realizace projektu, tzn. zhodnocení jeho 

procesní i věcné stránky, konkrétně zhodnocení řízení projektu, průběžné zhodnocení realizace aktivit 

projektu a dosahování cílů, a to včetně navržení případných opatření ke zlepšení. 

Výsledkem vnitřní evaluace je vyhodnocení procesů partnerství – co se podařilo a co by bylo potřeba 

zlepšit. Vyhodnocení účinnosti, přínosů a dopadů aktivit na podporu rozvoje partnerství a podporu 

rozvoje kapacit. Doporučení a úpravy procesů partnerství v MAP. 

Vnitřní evaluace probíhá formou sebehodnotících zpráv a monitorovacích listů, které zpracovali 

členové Realizačního týmu. 

 

1.1.  Sebehodnotící zprávy 

Vnitřní evaluace probíhá na základě sebehodnotících zpráv. Při zpracování těchto zpráv bude 

respektována struktura a požadavky obsažené v Metodice pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV.  

Sebehodnotící zprávy jsou tvořeny Realizačním týmem MAP Louny II a schvaluje je Řídící výbor.  

V rámci vnitřní evaluace se předkládají: 

 Průběžné sebehodnotící zprávy – vypracování první sebehodnotící zprávy proběhne po 12 

měsících od zahájení projektu. Další průběžné sebehodnotící zprávy budou zpracovány vždy 

po 12 měsících od předchozího hodnoceného období. Během realizace MAP Louny II budou 

vytvořeny celkem 3 průběžné sebehodnotící zprávy: 
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Číslo Sledované období 

1. 01. 07. 2019 – 30. 06. 2020 

2. 01. 07. 2020 – 30. 06. 2021 

3. 01. 07. 2021 – 30. 06. 2022 

 

 Závěrečná sebehodnotící zpráva – bude vypracována před koncem realizace projektu MAP II 

Louny (nejdříve 2 měsíce před ukončením realizace projektu). V této zprávě bude zhodnoceno 

celé období realizace projektu. 

 

1.2 Monitorovací listy 

Monitorovací list byl vytvořen jako pomocný nástroj pro monitoring projektu MAP Louny II.  Pravidelné 

monitorování, v rámci kterého se monitorují jednotlivé aktivity zaměřené na fungování organizační 

struktury, průběh komunikačního plánu, realizace implementačních a vzdělávacích aktivit v rámci 

projektu a proces místního akčního plánování. Dále se monitoruje dodržování harmonogramu a 

finančního plánu. 

Termíny budou nastavovány tak, aby bylo reálné plnit závazné termíny plynoucí z harmonogramu 

projektu a závazných dokumentů. Monitorovací list může být v průběhu realizace projektu 

aktualizován. 

Monitorovací listy jsou podkladem pro práci realizačního týmu při zpracování sebehodnotících zpráv. 

Vzor monitorovacího listu – příloha č. 2. 

 

2. VNĚJŠÍ EVALUACE 

Cílem vnější evaluace je pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu (včetně 

realizovaných aktivit Implementace), naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů. Toto 

vyhodnocování je realizováno prostřednictvím evaluačních aktivit naplánovaných Realizačním týmem 

ve spolupráci s členy PS a členy Řídícího výboru MAP a realizovaných Realizačním týmem MAP. 

Výsledkem vnější evaluace budou na základě již schváleného harmonogramu evaluací realizované dvě 

evaluace, které budou zaměřeny na vyhodnocení naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních 

plánů.  

V průběhu realizace budou doloženy:  

 v nejbližší zprávě o realizaci po uplynutí poloviny období realizace projektu (tedy v nejbližší 

zprávě po 24 měsících po zahájení fyzické realizace projektu) budou doloženy:  
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o Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů  

o Harmonogram realizace jednotlivých evaluací   

 nejpozději v závěrečné zprávě o realizaci se dokládají:  

o Evaluační zprávy z evaluací realizovaných na základě tohoto dokumentu  

 

2.1  Evaluace akčních plánů na stanovené období 

Cíl evaluace: 

Cílem této evaluační aktivity je zjistit naplňování aktivit akčních plánů, jejich úspěšnost a přínosy ve 

vztahu k plnění stanovených cílů a priorit MAP. 

Cílová skupina: 

Evaluace je zaměřena na realizátory aktivit – převážně členové RT MAP - naplánovaných v akčním plánu 

na stanovené období.  

Nástroje: 

Nástrojem pro evaluaci akčního plánu MAP I bude závěrečná evaluační zpráva a současně informace 

získané v rámci diskusí členů RT. 

Nástrojem pro evaluaci dalších akčních plánů bude jednak přímé hodnocení evaluátorů realizace 

aktivit, případně řízené rozhovory se zástupci RT, podílející se na realizaci aktivity či dotazníková 

šetření. Výběr nástroje evaluace bude individuální v závislosti na typu organizace. 

Vzor dotazníku na evaluaci (akčních plánů) je přílohou č. 3 a vzor řízeného rozhovoru – příloha č.4. 

Časový plán: 

V rámci této evaluace bude jako první vyhodnocen akční plán v rámci MAP I Louny (nastaven v rámci 

předchozího projektu). Tato evaluace bude vycházet ze závěrečné evaluační zprávy MAP I a bude 

mapovat jednak zrealizované aktivity do konce doby akčního plánu MAP I (12/2019) a současně období 

realizace projektu MAP II do konce roku 2019. Výsledná evaluační zpráva bude vypracována leden 

2020. 

 

Evaluace dalších akčních plánů bude realizována se stejným nastavením, tj. po konci realizace daného 

plánovaného období, vzhledem k předpokladu tvorby akčních plánů, vždy rok a půl, bude tato evaluace 

realizována během projektu celkem dvakrát. Bude zohledňovat opět hodnocení evaluátorů, výsledky 

rozhovorů či výsledky dotazníkového šetření. 
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2.2  Evaluace implementace MAP II 

Cíl evaluace: 

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

Očekáváno je zjištění, co účastníci vnímali jako přínosné a co je potřeba zlepšit. Na základě výsledků 

evaluačního šetření může posléze dojít k případným změnám.  

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou evaluace budou účastníci vzdělávacích aktivit (zástupců rodičů, pedagogu i 

veřejnosti). 

Nástroje: 

Nástrojem evaluace budou hodnotící zprávy ze vzdělávací akce (příloha č. 7), hodnotící dotazníky při 

realizaci aktivit (příloha č.10) či přímé hodnocení evaluátorů, případně další vzniklé materiály.  

 

Časový plán: 

Evaluace implementačních aktivit bude prováděna průběžně, vždy po skončení akce. 

 

2.3  Evaluace průběhu a přínosů projektu MAP II  

Cíl evaluace: 

Cílem evaluace průběhu a přínosu projektu je zhodnotit projekt MAP II pro SO ORP Louny z pohledu 

zapojených aktérů vzdělávání, jak vnímají jeho průběh a jaký měl pro ně přínos. Samotné šetření 

proběhne v samotném závěru projektu. 

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou budou zástupci škol a školských zařízení, členové pracovních skupin, řídicího výboru, 

realizačního týmu, případě další zapojení aktéři. 

Nástroje: 

Nástrojem evaluace budou dotazníky, které budou cílovým skupinám distribuovány. Vzor dotazníku je 

uveden v příloze č. 5.  

Časový plán 

Dotazníkové šetření proběhne v závěru projektu. 
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2.4  Evaluace fungování pracovních skupin 

Cíl evaluace: 

Cílem evaluace je zhodnocení přínosů a fungování pracovních skupin.  

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou evaluace budou jednotliví členové pracovních skupin včetně vedoucích pracovních 

skupin. 

Nástroje: 

Nástroje evaluace bude krátký dotazník, který může být, dle potřeby doplněn řízeným 

hovorem/společnou diskusí mezi pracovními skupinami a realizačním týmem projektu. 

Časový plán: 

Evaluace proběhne v polovině a na konci realizace projektu. 

 

Souhrnný přehled plánovaných evaluací, jejich témat a cílů 

Téma evaluace Cíl evaluace 
Počet 

evaluací 
Cílová skupina 

Vybrané metody 

Sebehodnotící 

zprávy  

Celkové zhodnocení 

realizace projektu. 

4x za 

realizaci 

projektu 

Realizační tým  

MAP II 

workshop v rámci 

Realizačního týmu  

Evaluace Akčních 

plánů  

Vyhodnocení naplňování 

aktivit akčních plánů, jejich 

úspěšnost a přínosy ve 

vztahu k plnění stanovených 

cílů a priorit MAP. 

2x za 

realizaci 

projektu 

Realizátoři 

aktivit 

naplánovaných v 

akčním plánu 

přímé hodnocení 

evaluátorů 

realizace aktivit, 

Dotazníkové 

šetření/ řízené 

rozhovory  

Evaluace  

Implementace  

MAP  

Vyhodnocení efektivity 

vzdělávacích akcí a splnění 

očekávání jednotlivých 

účastníků. 

průběžně  

účastníci 

vzdělávacích 

aktivit 

hodnotící zprávy z 
realizace 
vzdělávacích  
akcí, další 

případné 

materiály z 

realizace  
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Evaluace průběhu 
a přínosu 
projektu  
MAP II  

Vyhodnocení průběhu a 

přínosu projektu.  

1x za 

realizaci 

projektu  

zapojené 
subjekty, 
vedoucí 
pracovníci škol. 
apod., Pracovní 
skupiny MAP,  
Řídící výbor, 

MAP, Realizační 

tým MAP  

dotazník  

Evaluace 

pracovních skupin  

Zhodnocení přínosů a 

fungování pracovních 

skupin 

2x za 

realizaci 

projektu  

Pracovní 

skupiny MAP  
dotazník  

 

Závěr 

Součástí tohoto dokumentu je harmonogram realizace jednotlivých evaluací uvedený v příloze č. 1, 

který definuje termíny realizace všech plánovaných evaluací.  

Monitoringy a evaluace probíhají po celou dobu realizace projektu. 

Evaluace projektu MAP II pro ORP Louny je zaměřena na hodnocení a posouzení přínosu projektu v 

rámci úspěšnosti nastavených priorit, cílů a potřeb rozvoje vzdělávání v zájmovém území. Kromě 

samotné evaluace probíhá pravidelný monitoring, kterým je sledována realizace jednotlivých aktivit, 

procesů a dílčích výstupů projektu.   

 

Přílohy: 

1. Harmonogram realizace jednotlivých evaluací 

2. Monitorovací list 

3. Dotazník pro evaluaci akčních plánů  

4. Struktura řízených rozhovorů s odbornými garanty  

5. Dotazník pro evaluaci průběhu a přínosů MAP II 

6. Dotazník na evaluaci fungování pracovních skupin 

7. Hodnotící dotazník vzdělávací akce 

8. Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II 

9. Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP II 

10. Dotazník pro evaluaci implementace MAP II 
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