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I. Přehled změn 

Předmětem aktualizace dokumentu na verzi 3.0 jsou změny formálního charakteru – soulad na 

závěrečné termíny jednání pracovních orgánů projektu MAP II. Změny jsou bez dopadu na věcné plnění 

cílů projektu MAP II., bez dopadu na vlastní evaluační proces. Provedené změny jsou vyznačeny „žlutě“.  

 

II. Úvod 

Předložený dokument „SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP, včetně 

zahrnutí HARMONOGRAMU jednotlivých evaluací MAP“ je sestaven pro potřeby realizace projektu 

s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.“, reg. č. projektu: 

CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010609 (dále jen „MAP II.“), Operační program Výzkum, vývoj 

a vzdělávání (OP VVV), který je na území SO ORP Rokycany realizován v období od 1. 9. 2018 do 31. 

08. 2022. Dokument vychází z metodických postupů Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje 

vzdělávání II v prioritní ose 3 OP VVV, příloha č. 3 Postupy MAP II. a vlastní implementační části 

projektové žádosti jmenovaného projektu. Je výsledkem plnění pod/aktivity 3.1 Monitoring a evaluace 

MAP. Dokument specifikuje seznam plánovaných evaluací, jejich témata a cíle a dále upřesňuje časový 

harmonogram realizace jednotlivých evaluací.  

 

Dokument vznikl ve spolupráci všech hlavních pracovních orgánů MAP, tj. Realizačního týmu MAP, 

Pracovních skupin MAP a Řídicího výboru MAP, procesním postupem řízené diskuze a elektronické 

formy připomínkovacího řízení. Dokument zahrnuje „SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů 

projektu MAP“, současně zahrnuje „HARMONOGRAM jednotlivých evaluací MAP“. V případě potřeby 

může být dokument včetně jeho dílčích částí a příloh v průběhu realizace projektu dodatečně 

aktualizován.  

 

III. SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů 

Samotný monitoring v rámci projektu MAP II. probíhá průběžně, v rámci realizace projektu a dílčích 

aktivit projektu jsou získávána data, která jsou následně použita pro zpracování evaluačních aktivit nebo 

pro rozvoj a aktualizaci dokumentu MAP. Hlavním cílem evaluačních aktivit je vyhodnocování projektu, 

naplňování stanovených priorit a cílů pro účely dalšího plánování a zlepšení chodu realizace projektu. 

Detailní popis jednotlivých evaluací, jejich četnost včetně uvedení evaluačního nástroje, je 

uveden ve formě přehledu v následujícím odstavci III. Související časový harmonogram plnění 

je poté uveden v odstavci IV. 

VNITŘNÍ EVALUACE-seznam evaluačních nástrojů 

Cílem vnitřní evaluace je celkové formativní /sumativní 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 /platformy všech aktérů 

zapojených do MAP II. v řešeném území. Nezbytnou součástí je i navržení případných opatření ke 

zlepšení. 

Vnitřní evaluace probíhá formou sebehodnotících zpráv a dílčích pravidelných monitoringů. 

1) Sebehodnotící zprávy 

Jedná se o realizaci a plnění samostatné podaktivity 3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv – metodické 

postupy Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP VVV, 

příloha č. 3 Postupy MAP II. Realizační tým MAP (dále jen „RT MAP“) je povinen postupovat podle 
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závazné Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV v platném znění, která udává formu i 

četnost tvorby sebehodnotících zpráv (četnost vždy po 12 měsících realizace projektu). 

Výstup:  

Evaluační období Výstup Zpracování výstupu 
Schválení výstupu 
ŘV MAP 

1.9.2018 – 31.8.2019 
Průběžná sebehodnotící 
zpráva 

09-10/2019 12/2019 

1.9.2019 – 31.8.2020 
Průběžná sebehodnotící 
zpráva 

09-10/2020 12/2020 

1.9.2020 – 31.8.2021 
Průběžná sebehodnotící 
zpráva 

09-10/2021 12/2021 

1.9.2021 – 31.8.2022 
Závěrečná 
sebehodnotící zpráva 

07/2022 08/2022 

 

Celkem budou realizována 4 evaluační šetření a doprovodný monitoring. 

 

VNĚJŠÍ EVALUACE-seznam evaluačních nástrojů 

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 MAP, 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 

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

rozvoje a aktualizace MAP II., včetně nastavení souvisejících opatření. 

 
1) Evaluace ročních Akčních plánů  

Cílem této evaluační aktivity je zhodnotit naplňování aktivit daného ročního Akčního plánu (dále jen 

„RAP“), jeho úspěšnost a přínosy s vazbou na plnění stanovených cílů a priorit MAP. V rámci této 

evaluace budou sledovány veškeré aktivity uvedené v RAP, tj. aktivity jednotlivých škol vč. tzv. Šablon, 

aktivity spolupráce, aktivity Implementace a investiční akce stanovené v Dohodě o prioritách ve 

Strategickém rámci MAP. Cílovou skupinou budou realizátoři jednotlivých aktivit popsaných v RAP, 

evaluace bude realizována formou záznamového listu jako součást aktualizace Akčního plánu a tvorby 

RAP na další období. V této evaluaci budou sledovány stanovené indikátory jednotlivých aktivit RAP, 

případně další dostupné materiály z realizovaných aktivit. 

Evaluaci této části detailně uvádí následující tabulka č.1. 

 

Celkem budou realizována 4 evaluační šetření a doprovodný monitoring. 
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Tabulka č.1 Přehled evaluace Akčních plánů – jednotlivých předmětných částí 

 
Tabulka č. 2 Přehled aktualizace územní strategie MAP „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou 
působností ROKYCANY“ 
 

Identifikace MAP/RAP 
Období 
působnosti/rok 

Schválení 
výstupu ŘV MAP 

ÚS MAP, verze 01  
(plnění v rámci projektu MAP I.) 

2016-2023 06/2018 

ÚS MAP, verze 02  
(plnění v rámci projektu MAP II.) 

2018–2023 06/2020 

ÚS MAP, verze 03  
(plnění v rámci projektu MAP II.) 

2021–2023 08/2022 

 

Přehled RAP 
MAP II. 

RAP na období/rok 
Počet 
měsíců 

Schválení 
ŘV MAP 

Zpracování 
výstupu 

Výstup 
Schválení 
evaluační zprávy 
ŘV MAP 

RAP MAP I. 
školní rok 2017/2018 s 
přesahem, tj. (1.9.2017 do 
31.12.2018) 

16 12/2017 1/2019 
Vyhodnocení RAP – předmětná část Aktivity 
spolupráce/Aktivity Implementace MAP. 

06/2019 

RAP I. 01/2019–06/2020 18 06/2019 09-10/2020 
Vyhodnocení RAP – předmětná část Aktivity 
spolupráce/Aktivity Implementace MAP. 

12/2020 

RAP II. 07/2020–06/2021 12 06/2020 09-10/2021 

Vyhodnocení RAP – předmětná část Aktivity 
škol, Aktivity spolupráce/Aktivity Implementace 
MAP, Aktivity infrastruktury-SR MAP, evaluační 
šetření v rámci celkové aktualizace územní 
strategie MAP.  

12/2021 

RAP III. 07/2021–06/2022 12 06/2021 06/2022 

Vyhodnocení RAP – předmětná část Aktivity 
spolupráce/Aktivity Implementace MAP, 
doplňkově předmětná část Aktivity škol 
z RAP II. (z důvodu mimořádné situace 
COVID19 v rámci realizace ind. projektů škol 
v rámci Výzvy č. 63 OP VVV Šablony II., kdy 
byly projekty ve většinovém množství 
prodlouženy v době svého trvání do 02/2022). 

08/2022 

RAP IV. 07/2022–12/2023 18 08/2022 Výstup nestanoven pro plnění v rámci projektu MAP II. 
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2) Evaluace Implementace MAP 

Cílem evaluace Implementace MAP je vyhodnotit naplňování cílů projektu v rámci aktivit Implementace 

MAP, plnění aktivity KA04 a zhodnotit efektivitu vzdělávacích akcí, které striktně vycházejí z předmětné 

části Aktivity spolupráce schválené územní strategie „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní 

území obce s rozšířenou působností ROKYCANY“. Podkladem budou hodnotící zprávy ze vzdělávacích 

akcí, evaluační dotazník, který je veden ve formě elektronického nástroje Google a plnění indikátorů 

v rámci ročních akčních plánů, konkrétně RAP MAP I., RAP I., RAP II., RAP III. 

Celkem budou realizována 4 evaluační šetření a doprovodný monitoring, která jsou součástí evaluace 

ročních akčních plánů, ad 1). 

3) Evaluace činnosti pracovních skupin 

Cílem evaluace je zjistit, zda pracovní skupiny fungují dle jejich účastníků efektivně nebo je potřeba 

jejich průběh přenastavit, tj. vyhodnotit přínosy a fungování činnosti celkem 4 pracovních skupin. Na 

základě výsledků evaluačního šetření může posléze dojít k případným změnám. Z toho důvodu se 

k evaluačnímu šetření přistoupí v první polovině realizace projektu, tak aby bylo možné učinit případná 

nápravná opatření a dále na závěr realizace projektu, celkem budou realizována 2 evaluační šetření. 

Cílovou skupinou evaluace budou jednotliví členové všech pracovních skupin a vedoucí pracovních 

skupin. Nástrojem evaluace budou jednotlivá jednání pracovních skupin, kde bude s jednotlivými členy 

řešeno, zda fungování pracovních skupin vnímají jako efektivní, co by zlepšili, případně zda je jejich 

průběh v souladu s očekáváním jednotlivých členů. Využito bude jednoduchého záznamového listu 

a zároveň otevřené debaty řízené vedoucím pracovní skupiny, v případě evaluace činnosti pozice 

vedoucího pracovní skupiny bude řízený rozhovor veden s hlavním manažerem projektu. 

Výstup:  

Evaluační období Výstup Zpracování výstupu 
Schválení výstupu 
ŘV MAP 

1.9.2018 – 31.8.2020 Evaluační zpráva 09-10/2020 12/2020 

1.9.2020 - 31.8.2022 Evaluační zpráva 05/2022 08/2022 

 

Celkem budou realizována 2 evaluační šetření a doprovodný monitoring. 

4) Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II. 

Cílem evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II. je vyhodnotit, jak zapojení aktéři vnímají průběh 

projektu a jaký měl z jejich pohledu přínos jak pro ně samé, tak i pro řešené území jako celek. Samotné 

šetření bude realizováno formou evaluačního dotazníku a doprovodného záznamového listu, který bude 

cílen na zástupce škol a školských zařízení, členů realizačního týmu, pracovních skupin, Řídícího 

výboru MAP a případně dalších zapojených aktérů vzdělávání, kteří jsou součástí platformy MAP dle 

dokumentu „Identifikace dotčené veřejnosti MAP“ v platném znění. Samotná evaluace průběhu 

a přínosu projektu MAP II. proběhne v závěru realizace projektu. 

Evaluační období Výstup Zpracování výstupu 
Schválení výstupu 
ŘV MAP 

1.9.2018 – 31.8.2022 Evaluační zpráva 05/2022 08/2022 

 
Celkem bude realizováno 1 evaluační šetření a doprovodný monitoring.
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IV. Souhrnný přehled plánovaných evaluací, jejich témat a cílů 

Téma 

Značení 

tématu 

evaluace 

cíl 
Plánovaný 

počet 

Cílová 

skupina 

Vhodné 

metody 

Výstup 

evaluace 

Dílčí 

evaluační 

nástroje 

Značení 

evaluačního 

nástroje 

A) Evaluace procesu implementace MAP funkčnosti partnerství, vazba pod/aktivita 3.1. 

Evaluace činnosti 

pracovních skupin 
A1 

Vyhodnotit přínos činnosti 

pracovních skupin a posoudit 

přínos pro realizaci projektu 

s vazbou na naplňování dílčích 

aktivit a naplňování cílů 

projektu. 

2x za realizaci 

projektu  

(MO: 1. 9. 2018 - 

31. 8. 2020; 1. 9. 

2020 – 31. 8. 2022) 

RT MAP, členové 

PS 

Řízené 

rozhovory, 

jednotlivá 

setkání 

pracovních 

skupin 

Evaluační 

zpráva 
Záznamový list ZL_A1_xx 

Evaluace průběhu 

a přínosu projektu 

MAP II. 

A2 

Vyhodnocení průběhu a přínosu 

projektu MAP II. ve vztahu ke 

zvýšení kvality vzdělávání 

v řešeném území 

1x za realizaci 

projektu – do 31. 5. 

2022 

 

Všechny zapojené 

subjekty 

partnerství MAP, 

včetně zapojených 

škol MAP, PS 

a platformy 

Dotazníkové 

šetření 

Evaluační 

zpráva 

Evaluační 

dotazník 
ED_A2_xx 

B) Evaluace aktivit implementace vzdělávacích aktivit MAP, vazba pod/aktivita 3.1. 

Evaluace ročních 

plánů vzdělávacích 

aktivit 

IMPLEMENTACE 

KA4 a aktivit 

PODPORA 

ZNALOSTNÍCH 

KAPACIT 2.13 a 2.14 

B 

Vyhodnocení, úspěšnost a 

přínosy Implementace MAP 

s vazbou na naplňování priorit a 

cílů MAP  

4x za realizaci 

projektu  

 

Všechny zapojené 

subjekty 

partnerství MAP, 

včetně zapojených 

škol MAP, PS 

a platformy 

Dotazníkové 

šetření 

Řízené 

rozhovory se 

zástupci škol 

zapojených 

MAP, KZŠ – 

skupinový 

workshop 

KZŠ 

Evaluační 

vyhodnocení 

Ročního 

akčního plánu: 

RAP předmětná 

část Aktivity 

spolupráce/Impl

ementace MAP. 

Konkrétně: 

RAP MAP I. 

RAP I.  

RAP II. 

RAP III. 

Hodnotící zpráva 

z každé 

vzdělávací akce 

HZ_B_xx 

 

Evaluační 

dotazník – zpětná 

vazba  

ED_B_xx 

Záznamový list ZL_B_xx 

Tabulková 

sestava/přehled 

zapojení 

jednotlivých škol 

do KA4 

Implementace 

MAP II. 

T_B_xx 
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Téma 

Značení 

tématu 

evaluace 

cíl 
Plánovaný 

počet 

Cílová 

skupina 

Vhodné 

metody 

Výstup 

evaluace 

Dílčí 

evaluační 

nástroje 

Značení 

evaluačního 

nástroje 

C) Evaluace aktivit Šablon OP VVV a ostatních aktivit škol s vazbou na dotační podporu EU, vazba pod/aktivita 3.1. 

Evaluace aktivit 

Šablon OP VVV 

a ostatních aktivit 

škol s vazbou na 

dotační podporu EU 

C 

Vyhodnocení, úspěšnost a 

přínosy fundraisingové pomoci 

MAP II. – 2.3. Projektová 

a finanční skupina pro 

projektové řízení a dotační 

management v území. 

1x za realizaci 

projektu  

 

Zapojené školy 

MAP 

Průběžný 

monitoring 

dle 

kvalitativních 

přehledů ESIF 

Evaluační 

vyhodnocení 

Ročního 

akčního plánu 

RAP II. na 

období: 

07/2020–

06/2021 

Tabulková 

sestava/přehled 

zapojení 

jednotlivých škol 

do dotačních 

výzev EU  

T_C_xx 

D) Evaluace a vyhodnocení ročního akčního plánu MAP I., MAP II., vazba pod/aktivita 3.1. 

Evaluace 

a vyhodnocení 

ročního Akčního 

plánu MAP II. 

(předmětné části 

Aktivity škol, Aktivity 

spolupráce, aktivity 

infrastruktury) 

 

D 
Vyhodnocení, úspěšnost 

a přínosy RAP s vazbou na 

naplňování priorit a cílů MAP. 

1x za realizaci 

projektu  

 

Všechny zapojené 

subjekty 

partnerství MAP, 

včetně zapojených 

škol MAP, PS 

a platformy  

 

Řízené 

rozhovory  

Evaluační 

vyhodnocení 

Ročního 

akčního plánu 

RAP II. na 

období: 

07/2020–06 

/2021 

Záznamový list ZL_D_xx 

Evaluační 

dotazník 
ED_D_xx 

E) Zpracování sebehodnotících zpráv, vazba pod/aktivita 3.2. 

Sebehodnotící zprávy 

v souladu s Postupy 

MAP  

OP VVV 

E 

Formativní/ 

sumativní 

zhodnocení realizace 

projektu. 

4x za dobu 

realizace 

projektu 

RT MAP 

Workshop 

v rámci RT 

MAP  

Sebehodnotící 

zpráva (Šablona 

3  

OP VVV) 

 

Závěrečná 

sebehodnotící 

zpráva (Šablona 

3  

OP VVV) 

Záznamový list ZL_E_xx 
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V. Harmonogram jednotlivých evaluací MAP – přehled 

Pořadí Evaluace 
Značení 
evaluace 

Evaluační období Výstup 
Zpracování 
výstupu 

Schválení 
výstupu ŘV 
MAP 

1 Vnější evaluace B 1.9.2017 - 31.12.2018 
Vyhodnocení RAP – předmětná část Aktivity spolupráce/Aktivity 
Implementace MAP. 

01/2019 06/2019 

2 Vnitřní evaluace E 1.9.2018 – 31.8.2019 Průběžná sebehodnotící zpráva 09-10/2019 12/2019 

3 Vnější evaluace B 1.1.2019 - 30.6.2020 
Vyhodnocení RAP – předmětná část Aktivity spolupráce/Aktivity 
Implementace MAP. 

09-10/2020 12/2020 

4 Vnější evaluace A1 1.9.2018 – 31.8.2020 Evaluační zpráva, činnost pracovních skupin 09-10/2020 12/2020 

5 Vnitřní evaluace E 1.9.2019 – 31.8.2020 Průběžná sebehodnotící zpráva 09-10/2020 12/2020 

6 Vnější evaluace B, D, C 1.7.2020 - 30.6.2021 

Vyhodnocení RAP – předmětná část Aktivity škol, Aktivity 
spolupráce/Aktivity Implementace MAP, Aktivity infrastruktury-
SR MAP, evaluační šetření v rámci celkové aktualizace územní 
strategie MAP.  

09-10/2021 12/2021 

7 Vnitřní evaluace E 1.9.2020 – 31.8.2021 Průběžná sebehodnotící zpráva 09-10/2021 12/2021 

8 Vnější evaluace B 1.7.2021 - 30.6.2022 
Vyhodnocení RAP – předmětná část Aktivity spolupráce/Aktivity 
Implementace MAP, předmětná část Aktivity škol. 

07/2022 08/2022 

9 Vnější evaluace A2 1.9.2018 – 31.8.2022 Evaluační zpráva, průběh a přínos projektu MAP II. 07/2022 08/2022 

10 Vnější evaluace A1 1.9.2020 - 31.8.2022 Evaluační zpráva, činnost pracovních skupin 06/2022 08/2022 

11 Vnitřní evaluace E 1.9.2021 – 31.8.2022 Závěrečná sebehodnotící zpráva 07/2022 08/2022 
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VI. Závěr 

Celkem je pro období realizace projektu MAP II. od 1.9.2018 do 31.8.2022 plánováno celkem 11 

evaluačních šetření, kdy z tohoto počtu se bude jednat o 4 evaluační šetření vnitřního typu a 7 

evaluačních šetření vnějšího typu. Vzory evaluačních nástrojů z důvodu jejich rozličnosti nejsou 

součástí předloženého dokumentu „SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP, 

včetně zahrnutí HARMONOGRAMU jednotlivých evaluací MAP“, jsou vedeny samostatně. Jejich 

přehled je dostupný ve formě dokumentu „Seznam dílčích evaluačních nástrojů MAP – vazba na KA03 

podaktivita 3.1., 3.2.“, za jehož aktualizaci je odpovědný realizační tým MAP. 

 

 

Schválil Řídicí výbor MAP jako aktuální platnou verzi č. 3.0, VIII. 2022 

 

 

V Rokycanech dne 30.08.2022 

 

Ing. Tomáš Hůlka, předseda Řídicího výboru MAP  

 


