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1. ÚVOD
Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů v rámci projektu MAP II v ORP Říčanyi vychází
z Postupů MAP II – metodiky tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání, které jsou
nedílnou přílohou č. 3 výzvy MAP II. Dokument je v souladu s dokumentem Harmonogram
realizace jednotlivých evaluací. Dokument specifikuje seznam plánovaných evaluací, jejich
témata a cíle.
V průběhu realizace projektu je monitorována realizace aktivit škol (šablon), aktivit spolupráce
(implementace), investičních aktivit, případně ostatních projektů. Vyhodnocováno je také
naplňování aktivit, výsledků a dopadů realizace aktivit naplánovaných v ročním akčním plánu
vypracovaném v rámci MAP I v ORP Říčany a navazující roční akční plány v MAP II v ORP
Říčany. Samotný monitoring pak probíhá průběžně dle potřeb realizačního tým pro plnění
všech povinných aktivit v rámci řízení projektu, rozvoj a aktualizace MAP, evaluace a
monitoring MAP.

2. SEZNAM PLÁNOVANÝCH EVALUACÍ
1. Průběžné zprávy o realizaci projektu
Průběžné zprávy o realizaci projektu předkládá realizační tým (RT) jako vyhodnocení pokroku
v realizaci za každé sledovací období. Cílem je podat přehled o pokroku v rámci realizace
klíčových aktivit a jejich podaktivit jako je řízení MAP, aktualizace a rozvoj MAP, dále se RT
zaměřuje na výčet vzdělávacích aktivit a pokrok v klíčové aktivitě implementace. Po dobu
projektu bude předloženo celkem 6 průběžných zpráv.

KA 3 EVALUACE A MONITORING
ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

2. Závěrečná zpráva o realizaci projektu
Závěrečná zpráva o realizaci projektu je souhrnná zpráva o celkovém pokroku za celou dobu
realizace MAP II v ORP Říčany. Jejím obsahem bude formativní zhodnocení realizace projektu
a je součástí poslední zprávy o realizaci projektu, v rámci realizace projektu je tedy
předkládána jednou.
3. Sebehodnoticí zprávy
Sebehodnoticí zprávy jsou součástí klíčové aktivity 3. Evaluace a monitoring v rámci
podaktivity č. 3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv. Cílem vnitřní evaluace je celkové
formativní zhodnocení realizace projektu, tzn. hodnocení jeho procesní i věcné stránky,
konkrétně zhodnocení řízení projektu, průběžné hodnocení realizace aktivit projektu a
dosahování cílů v oblasti rozvoje a podpory partnerství v území, včetně případných návrhů ke
zlepšení. Cílem je také vyhodnocení procesů partnerství – co se podařilo a co je potřeba zlepšit,
dále vyhodnocení účinnosti, přínosů a dopadů aktivit na podporu rozvoje partnerství a
podporu rozvoje kapacit. Realizační tým při tvorbě sebehodnotících zpráv postupuje dle
Metodiky pro vnitřní evaluaci projektu PO3 OP VVV. Četnost zpráv je jednou za 12 měsíců.
4. Evaluační zprávy – Implementace
Cílem implementační evaluace je vyhodnotit naplňování cílů projektu v rámci
implementačních aktivit a zhodnotit jejich přínosy. Podkladem bude také evaluace ročních
akčních plánů a průběžný monitoring a diskuze s cílovými skupinami. Evaluace implementace
je průběžná, vyhodnocení je stanoveno 3x po dobu realizace projektu. Cílovou skupinou
evaluace budou účastníci vzdělávacích aktivit, pedagogové a ostatní zástupci škol, rodiče,
veřejnost.
5. Vyhodnocení ročních akčních plánů
Cílem této evaluační aktivity je zhodnocení plnění ročních akčních plánů (dále RAP). Hodnotí
se úspěšnost, přínosy s vazbou na plnění stanovených cílů MAP. Cílovou skupinou jsou
organizace zapojené do aktivit v RAP. Evaluace proběhne 3x po dobu realizace projektu, viz
harmonogram realizace jednotlivých evaluací. Proběhne evaluace RAP z MAP I, dále proběhne
evaluace RAP z MAP II a poslední evaluace zajistí návaznost RAP alespoň 12 měsíců po
skončení MAP II.

6. Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II
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Evaluace proběhne v závěru projektu MAP II. Cílem je vyhodnotit, jak území a zapojení aktéři
vnímají dopad na realizaci projektu MAP a jeho implementační aktivity, popsat přínosy
projektu, poskytnou zpětnou vazbu. Nejvýhodnější varianta se jeví on-line formulář, případně
řízené polostrukturované rozhovory s cílovými skupinami. Cílovými skupinami jsou tedy
zapojené školy, členové pracovních skupin, ostatní aktéři zapojeni aktivně i pasivně do
realizace projektu.

3. PŘEHLED VYBRANÝCH EVALUACÍ, JEJICH TÉMAT A CÍLŮ
Téma

Cíl

Cílová skupina

Četnost
po dobu
realizace
MAP, 6x

Vhodné metody
evaluace

1. Průběžné zprávy Formativní/sumativní RT
o
realizaci zhodnocení projektu zástupce
projektu
realizátora
projektu
2. Závěrečná
Formativní/sumativní RT
MAP, 1x
zpráva o realizaci zhodnocení projektu zástupce
projektu
realizátora
projektu
3. Sebehodnoticí
Formativní/sumativní RT
MAP, 4x
zprávy
zhodnocení projektu zástupce
realizátora
projektu
4. Evaluační zprávy Zhodnocení
Zapojené
3x
– Implementace implementace
organizace,
projektu, její
aktéři z území,
úspěšnost a přínosy zástupce
s provazbou
na realizátora
priority a cíle MAP
projektu

Pracovní schůzka RT

5. Vyhodnocení
vyhodnocení,
Zapojené
ročních akčních úspěšnost a přínosy organizace,
plánů
RAP s vazbou na aktéři z území
naplňování priorit a
cílů MAP

Workshopy
na
pracovních
skupinách,
řízené
polostrukturované
rozhovory
na
osobních jednáních

2x

Pracovní schůzka RT

Pracovní schůzka RT

Hodnoticí
listy,
polostrukturované
rozhovory
na
osobních jednáních
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6. Evaluace
průběhu
a
přínosu projektu
MAP II

Celkové vyhodnocení
realizace projektu
z pohledu cílových
skupin projektu

Aktéři z území, 1x
cílové skupiny
MAP, zástupce
realizátora
projektu

Dotazník,
řízené
polostrukturované
rozhovory
na
osobních jednáních

4. DODATEK
Monitoringy a evaluace probíhají po celou dobu realizace projektu na pravidelných poradách
realizačního týmu a na osobních jednáních se zapojenými aktéry a také s realizátorem MAP II
v ORP Říčany. Na základě vyhodnocení manažerky projektu ve spolupráci s ostatními členy
realizačního týmu mohou k monitoringu sloužit další evaluační nástroje jako jsou monitorovací
listy, dotazníky, zápisy z jednání apod.
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