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Úvod 

Podstatou vnitřní evaluace projektu MAP Tanvaldsko III 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. Minimálně bude vyhodnocena účelnost, dopady a udržitelnost MAP. Tato 

evaluace je součástí klíčové aktivity Místní akční plány rozvoje vzdělávání III a aktivity A2 Evaluace 

procesu místního akčního plánování. Dokument specifikuje seznam plánovaných evaluací, jejich 

témata a cíle a dále upřesňuje harmonogram realizace jednotlivých evaluací. 

Dokument byl schválen na jednání Řídícího výboru dne:  04.04.2022 

 

Způsob řešení evaluace 

Realizační tým projektu MAP Tanvaldsko III bude pravidelně monitorovat a vyhodnocovat naplňování 

cílů projektu. Vyhodnocení bude probíhat formou sebehodnotících evaluačních aktivit, které 

uskuteční RT. Proces evaluace bude zahájen určením témat a cílů dílčích evaluací. Evaluace budou 

probíhat dle stanoveného časového plánu a pomocí předem vybraných nástrojů, které nastaví RT. Po 

provedení šetření bude následovat jejich vyhodnocení a zpracování evaluačních doporučení. RT 

následně s výsledky šetření seznámí všechny členy PS a ŘV MAP III, kteří je během svých setkání 

projednají. 

Výstupem evaluace bude Závěrečná evaluační zpráva, která bude zaměřena na vyhodnocení celého 

procesu místního akčního plánování ve vzdělávání v daném území mezi lety 2014-2023. Minimálně 

bude vyhodnoceno, zda bylo dosaženo cílů MAP a zda se postupovalo v souladu s principy MAP 

(účelnost), co akční plánování v území změnilo a přineslo aktérům v území (dopady) a zda je 

zajištěno, že se v akčním plánování bude v území pokračovat (udržitelnost). Bude provedeno: 

- stanovení cílů evaluace a evaluačních otázek 

- výběr cílových skupin evaluace 

- vytvoření časového plánu realizace jednotlivých evaluací 

- výběr vhodných nástrojů pro evaluaci a stanovení způsobů vyhodnocení 

- vyhodnocení evaluačního šetření 

 

Závěrečná evaluační zpráva bude vypracována před koncem realizace projektu MAP III (její 

zpracování bude probíhat v posledních 2 měsících před ukončením realizace projektu). V Závěrečné 
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evaluační zprávě bude zhodnocen celý proces akčního plánování v území mezi lety 2014-2023. 

Závěrečná evaluační zpráva bude odevzdána společně se závěrečnou zprávou o realizaci projektu, a 

to formou její přílohy. 

 

 

Vnitřní 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. Nezbytnou součástí 

je i navržení případných opatření ke zlepšení. Vnitřní evaluace probíhá formou pravidelných 

monitoringů. 

Monitoring 

Součástí vnitřní evaluace jsou dále pravidelné monitoringy, v jejichž rámci je v průběhu realizace 

projektu monitorována realizace jednotlivých aktivit. Monitoring se zaměřuje na fungování 

organizační struktury, průběh komunikačního plánu včetně konzultačního procesu, realizaci 

vzdělávacích aktivit a proces místního akčního plánování. Monitoruje se, zda je v pořádku finanční 

plán a zda je dodržován harmonogram.  

Vnější evaluace 

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 

projekt MAP II včetně jejich přínosu ke strategii MAP. Na základě vnější evaluace dochází ke 

stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP.  

 

Evaluace Ročního akčního plánu MAP III 

Roční akční plán bude vyhodnocován každých 12 měsíců. Cílovou skupinou evaluace budou 

realizátoři jednotlivých aktivit definovaných v Ročním akčním plánu. Nástrojem evaluace budou 

evaluační tabulky zapojení škol do projektu MAP III, které budou vyplněny a aktualizovány vždy 

jednou za 6 měsíců jednotlivými školskými subjekty. Cílem evaluace je zjistit naplňování aktivit 

naplánovaných v Akčním plánu, jejich výsledky a dopady na realizátory či ostatní cílové skupiny, dále 

naplňování Cílů a priorit MAP.  
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Evaluace Místního akčního plánování – klíčová aktivita A2 

Cílem je vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v ORP Železný 

Brod probíhal v programovém období 2014-2020. Konkrétně se jedná o vyhodnocení procesu 

partnerství, účinnosti přínosů a dopadů dosavadních aktivit na podporu rozvoje partnerství pro děti a 

žáky, rodiče, ředitele a učitele, zřizovatele a další subjekty, které se v akčním plánování angažovaly 

nebo jím byly dotčeny a rozvoje kapacit na území, pro které byl MAP zpracován, tzn. na to, co se 

podařilo dosáhnout v daném období (tj. realizací projektu MAP I, MAP II, MAP III). Cílem je nejen 

vyhodnotit přínosy, co se podařilo díky akčnímu plánování změnit, ale také poučit se z výzev, kterým 

příjemci museli během realizace čelit. Evaluace bude provedena podle evaluačních otázek uvedených 

v Postupech MAP III a s využitím dat, která byla pro vypracování zprávy zajištěna. Výstupem bude 

Závěrečná evaluační zpráva.  Této samostatné vnější evaluaci je věnován specifický evaluační postup, 

který je součástí dokumentu „Evaluace Místního akčního plánování Tanvaldsko“. 

 

Závěr 

Tento dokument specifikuje seznam plánovaných evaluací, jejich témata a cíle. Jeho součástí je 

harmonogram realizace jednotlivých evaluací, který 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 realizace projektu pak závěrečná sebehodnotící 

zpráv 

  

Schválil ŘV  dne:  04.04.2022. 

 

                                                                                               ……..……………………………………………. 

                                                                                     Ing. Josef Kucin, předseda ŘV MAP 

 

 


