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Příloha č. 2 

 

MONITOROVACÍ LIST 
 

 

2. ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP 

2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP  

Realizace podaktivity  
Plán plnění Aktuální stav Další informace 

Aktualizované složení ŘV  
MAP        

Aktualizovaný Statut a Jednací řád ŘV 
MAP        

Aktualizovaný seznam PS a jejich členů  
      

Aktualizovaná organizační struktura  
      

Aktualizovaná identifikace dotčené 
veřejnosti        

2.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti 
komunikačního plánu  

Realizace podaktivity  
Plán plnění Aktuální stav Informace k podaktivitě 

Zpracovaný komunikační plán        

Internetové stránky projektu        

Facebook/sociální sítě        

Informace o MAP v médiích        

1 tisková zpráva po zpracování SR  
      

1 tisková beseda/snídaně s novináři   
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1 informativní setkání ke kvalitě 
vzdělávání s místními podniky, 
zastupiteli a dalšími aktéry        

Kulatý stůl/workshop – Zpracování MAP  
      

2.3 Pracovní skupina pro financování  

Realizace podaktivity  
Plán plnění Aktuální stav Informace k podaktivitě 

Ustavená, funkční a činná PS pro 
financování        

Zpracované návrhy  
financování aktivit navržených ostatními 
pracovními skupinami         

Zpracované akční plány, ve kterých je 
uveden zdroj financování        

Zpracovaný SR MAP        

2.4 Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu 
každého žáka  

Realizace podaktivity  
Plán plnění Aktuální stav Informace k podaktivitě 

Ustavená, funkční a činná PS pro 
čtenářskou gramotnost a k rozvoji 
potenciálu každého žáka        

Ustavená, funkční a činná PS pro 
matematickou gramotnost a k rozvoji 
potenciálu každého žáka        

Identifikace místních lídrů/expertů  
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Vypracované návrhy aktivit spolupráce a 
aktivit škol ve čtenářské a matematické 
gramotnosti a k rozvoji potenciálu 
každého žáka předané ŘV MAP 

      

2.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti  

Realizace podaktivity  
Plán plnění Aktuální stav Informace k podaktivitě 

Ustavená, funkční a činná PS navrhující 
aktivity k nastavení příležitostí ke 
kvalitnímu vzdělávání v území a ve 
školách  

      

Zpracovány návrhy konkrétních aktivit 
nastavující rovné příležitosti a podmínky 
ke vzdělávání a snižující selektivitu 
vzdělávacího systému v území a uvnitř 
škol. Ve strategické části MAP zařazeny 
aktivity reflektující tuto problematiku a 
zařazeny v akčních plánech 
s poznámkou  
PŘÍLEŽITOST  

      

  2.7 Podpora škol v plánování  

Realizace podaktivity  
Plán plnění Aktuální stav 

   Informace k podaktivitě 
 

Uzavřené DPP na odpovědného 
pracovníka školy        

Dotazníkové šetření RT MAP        

1. zpracované popisy potřeb škol na 
území MAP nebo výstupy 
Strategických plánů rozvoje školy        

1. agregovaný Popis potřeb škol na 
území MAP       

2. zpracované popisy potřeb škol na 
území MAP nebo výstupy 
Strategických plánů rozvoje školy        

2. agregovaný Popis potřeb škol na 
území MAP       
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2.8 Místní akční plánování  

Realizace podaktivity  
Plán plnění Aktuální stav 

   Informace k podaktivitě 
 

Aktualizovaná analytická část  

1) Vytvoření podkladů pro aktualizaci analytické části   

Doplnění poznatků z aktuálních 
existujících strat. záměrů a dokumentů v 
území pro oblast vzdělávání, pokud došlo 
k jejich aktualizaci nebo byly vytvořeny 
nové 

      

Průběžné vyhodnocení naplňování 
ročního akčního plánu z předchozího 
období 

      

Agregované výsledky dotazníkového 
šetření poskytnuté ŘO OP VVV RT MAP       

Agregované Popisy potřeb škol 
zpracované v podaktivitě 2.7 v první vlně       

Informace o stávajícím stavu čtenářské, 
matematické a digitální gramotnosti a 
inkluzivity v území MAP vč. srovnání se 
situací v ČR 

      

2) Revize analýzy stavu a potřeb, SWOT3 analýz, identifikace příčin   

Revize analýzy stavu a potřeb aktérů ve 
vzdělávání        

Revize SWOT-3 analýzy        

Problémy, příčiny, návrhy řešení        

3) Doplnění informací o potřebách investic ve školách a stupni připravenosti  

Popis potřeb investic v návaznosti na 
aktuální poznatky z provedených analýz        

4) Aktualizace hlavních problémů k řešení, popi jejich příčin a návrh řešení 

Popis problémů v období do roku 2023 
   

Aktualizovaná strategická část  

1) Aktualizace vize do roku 2023  
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Projednání výstupů z aktualizované 
analytické části    

2) Projednání návrhu aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území MAP jednotlivými PS  

Aktualizace Návrhu priorit rozvoje 
vzdělávání v území MAP, vč. vazeb priorit 
na existující strategie  

      

Projednání návrhu aktualizace priorit 
rozvoje vzdělávání v území MAP        

3) Informování o výstupu jednání PS – 
realizace konzultačního procesu        

4) Aktualizace výběru priorit a cílů do 
SR MAP – Dohoda o prioritách        

5) Stanovení nebo aktualizace cílů k 
jednotlivým prioritám SR MAP        

6) Investiční záměry        

7) Schválení SR MAP        

8) Zpracování návrhů neinvestičních 
aktivit        

Aktualizace implementační části – zpracování akčních plánů  
  

  
  
  

      

Aktualizovaný schválený finální  
MAP  

      

Poznámka: Proces plánování bude v průběhu projektu MAP II realizován 2x.  

2.9 Spolupráce s individuálním projektem systémovým Strategické řízení a plánování ve školách a 
v územích (SRP)  

Realizace podaktivity  
Plán plnění Aktuální stav 

   Informace k podaktivitě 
 

Účast na vzdělávání a společných 
konferencích nebo jiných setkáních 
určených k výměně zkušeností 
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2.12 Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru  

Realizace podaktivity  
Plán plnění Aktuální stav 

   Informace k podaktivitě 
 

Akce na podporu znalostních kapacit ŘV 
MAP o příčinách a formách nerovností ve 
vzdělávání a jejich důsledcích pro 
vzdělávací systém a možnostech řešení.  

      

2.13 Podpora znalostních kapacit – workshopy, výměna zkušeností a další formy podpory kapacit 
v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání  

Realizace podaktivity  
Plán plnění Aktuální stav 

   Informace k podaktivitě 
 

Bude doplněn seznam akcí.  
      

2.14 Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči  

Realizace podaktivity  
Plán plnění Aktuální stav 

   Informace k podaktivitě 
 

Workshopy s rodiči v tématech kvalitního 
inkluzivního vzdělávání a nerovností ve 
vzdělávání  

      

  

    

 

3. EVALUACE A MONITORING 

3.1 Monitoring a evaluace MAP / 3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv  

Realizace podaktivity  
Plán plnění 

Aktuální 
stav 

   Informace k podaktivitě 
 

Seznam plánovaných evaluací, 
jejich témat a cílů        

Harmonogram realizace 
jednotlivých evaluací        

1. Evaluace předchozího RAP        

2. Evaluace předchozího RAP        

3. Evaluace předchozího RAP        
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4. Evaluace předchozího RAP        

1. Průběžná sebehodnotící zpráva  
      

2. Průběžná sebehodnotící zpráva  
      

3. Průběžná sebehodnotící zpráva  
      

Závěrečná sebehodnotící zpráva  
      

Evaluace průběhu a přínosu 
projektu MAP II        

Evaluace Implementace MAP        

Evaluace činnosti pracovních 
skupin        

  

    

 

4. IMPLEMENTACE MAP 

Název aktivity  
Plán plnění 

Aktuální 
stav 

   Informace k podaktivitě 
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5. JEDNÁNÍ MAP II 

Jednání ŘV MAP II  

Jednání ŘV   
Plán plnění 

Aktuální 
stav 

 Poznámky  

           

           

           

Jednání Pracovních skupin  

Jednání PS   
Plán plnění 

Aktuální 
stav 

 Poznámky  

           

           

           

Jednání RT MAP II 

Jednání RT MAP II   
Plán plnění 

Aktuální 
stav 

 Poznámky  

           

           

           

Další jednání a setkání  

Název aktivity    
Plán plnění 

Aktuální 
stav 

 Poznámky  
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INDIKÁTORY 

Kód 
indikátoru 

Název indikátoru 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 
Splněno Poznámky 

52602 
Počet platforem pro 
odborná tematická 
setkání  

          

54901 
Počet regionálních 
systémů  

          

50810 

Počet organizací, které 
byly ovlivněny 
systémovou intervencí  

          

51017 
Počet uspořádaných 
jednorázových  
akcí  

          

52105 

Počet produktů 
vzdělávání k 
podnikavosti  

          

  


