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Tabulka 1 Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů

P.č.
1.

Téma evaluace
Sebehodnotící zprávy

Cíl evaluace
Formativní/sumativní zhodnocení
realizace projektu v průběhu a v jeho
závěru.

Cílová skupina
● RT MAP

Evaluační nástroje
Diskusní workshop v rámci
RT MAP

2.

Fungování organizační
struktury MAP

Cílem je vyhodnotit přínosy a
fungování činnosti v rámci organizační
struktury MAP (RT MAP, ŘV, PS).
Monitoring nastavených
komunikačních procesů uvnitř MAP,
forem spolupráce, hodnocení řízení
projektu MAP.

● Řídící výbor MAP
● RT MAP
● Pracovní skupiny

Elektronické dotazníkové
šetření

3.

Naplňování priorit a cílů
MAP, naplňování
akčních ročních plánů
(ARP)

Cílem je zhodnotit naplňování aktivit
daného ročního Akčního plánu, jeho
úspěšnost a přínosy s vazbou na plnění
stanovených cílů a priorit MAP. V rámci
této evaluace budou sledovány veškeré
aktivity uvedené v ARP včetně těch, na
které je odkazováno do zásobníku
projektů Strategického rámce (tj.
aktivity jednotlivých škol vč. tzv.
Šablon, aktivity spolupráce, aktivity
Implementace a investiční akce).

● Pracovní skupiny

Jednání pracovních skupin
formou pracovního listu
jako součást aktualizace
Akčního plánu a tvorby
ARP na další období. V
této evaluaci budou
sledovány stanovené
indikátory jednotlivých
aktivit ARP, případně další
dostupné materiály z
realizovaných aktivit.

4.

Implementace MAP

Cílem evaluace Implementace MAP je
● Zapojené
vyhodnotit naplňování cílů projektu v
subjekty
rámci aktivit Implementace a zhodnotit ● Pedagogičtí
efektivitu vzdělávacích akcí. Podkladem
pracovníci škol a
budou hodnotící zprávy ze vzdělávacích
školských
zařízení

Průběžné dotazníky
zpětné vazby.

Způsob vyhodnocení
Zpracování závěrů na
základě diskuse uvnitř
RT MAP. Průběžná
operativní opatření.
Interpretace
agregovaných dat
dotazníkových šetření,
vyvození důsledků a
nastavení opatření pro
zlepšení fungování
organizační struktury
MAP.
Pracovní listy k
implementačním
aktivitám a hodnotící
zprávy ze vzdělávacích
akcí. Nastavení a
realizace opatření pro
navazující roční akční
plány. Vyhodnocení
získaných finančních
objemů investičních i
neinvestičních dotací
pro území ORP Orlová.
Vyhodnocení
dotazníkových šetření
za jednotlivé akce.
Vyhodnocení dopadů a
přínosů na cílové
skupiny.

akcí a plnění indikátorů v rámci ročních
Akčních plánů.

5.

Evaluace průběhu a
přínosů MAP

● Pracovníci a
dobrovolní
pracovníci
organizací
působících v
oblasti
neformálního a
zájmového
vzdělávání dětí a
mládeže
● Rodiče dětí a
žáků
● Děti a žáci
● Pracovníci
organizací
působících ve
vzdělávání,
výzkumu a
poradenství
Cílem evaluace průběhu a přínosu
● Řídící výbor MAP
projektu MAP II je vyhodnotit, jak
● RT MAP
zapojení aktéři vnímají průběh projektu ● Pracovní skupiny
a jaký měl z jejich pohledu přínos jak
● Zaměstnanci
pro ně samé, tak i pro území jako celek.
veřejné správy a
zřizovatelů škol
působící ve
vzdělávací
politice

Elektronický dotazník,
řízená diskuse.

Vyhodnocení dat
dotazníkového šetření
a následná diskuse nad
souhrnnými výsledky s
možností upřesnění
závěrů.

Tabulka 2 Harmonogram realizace jednotlivých evaluací

P.č.
1.

Téma evaluace
Sebehodnotící zprávy

Frekvence / četnost
každých 12 měsíců, celkem 4x

2.
3.

každých 24 měsíců, celkem 2x
po každém ARP, celkem 3x

4.

Fungování organizační struktury MAP
Naplňování priorit a cílů MAP, naplňování akčních ročních
plánů (ARP)
Implementace MAP

5.

Evaluace průběhu a přínosů MAP

1x za projekt, v závěru, průběžný
sběr hodnotících dat
1x za projekt, v závěru

Časový plán realizace
05/2019; 05/2020; 05/2021;
04/2022
05/2020; 04/2022
01/2020; 01/2021; 01/2022
04/2022
04/2022

