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SEZNAM PLÁNOVANÝCH EVALUACÍ, JEJICH TÉMAT A CÍLŮ 

a 

HARMONOGRAMY REALIZACE JEDNOTLIVÝCH EVALUACÍ 

 

Verze 1, srpen 2021 

 

Předložený dokument je sestaven pro potřeby realizace projektu Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání III pro Prahu 13, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019548, který je v Praze 13 

realizován od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2023 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), 

výzvy č. 02_20_082 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání.  

Dokument vychází z metodických Postupů MAP. Dokument zpracovaný ve spolupráci všech hlavních 

pracovních orgánů MAP III specifikuje seznam plánovaných evaluací, jejich témata a cíle, a dále 

časový plán realizace jednotlivých evaluací. 

 

 

Schváleno Řídícím výborem MAP III dne 13. září 2021 

 

 

 

……………………………………………………….. 

Podpis předsedy Řídícího výboru MAP III  
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Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů 

 
Monitoring jednotlivých probíhajících aktivit probíhá v rámci MAP III průběžně v rámci realizace 

jednotlivých aktivit – hodnotící dotazníky z akcí, hodnocení akce při jednání realizačního týmu, v rámci 

jednání pracovních skupin, individuálních setkáních a konzultacích apod. Jsou tak získávány informace, 

které jsou následně použity pro realizaci evaluačních aktivit a pro aktualizaci dokumentu MAP. Hlavním 

cílem evaluačních aktivit je vyhodnocování realizace celého projektu, naplňování stanovených priorit 

a cílů pro účely dalšího plánování a naplňování akčních plánů, jejich přínosy a na základě toho stanovení 

dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP a doporučení pro ŘV MAP.  

 
A - Vnitřní evaluace 
 
Cílem vnitřní evaluace je celkové formativní zhodnocení realizace projektu, tzn. zhodnocení jeho 

procesní i věcné stránky. Jde zejména o zhodnocení řízení projektu, průběžné zhodnocení realizace 

aktivit projektu a dosahování cílů především v oblasti rozvoje partnerství v území, a to včetně navržení 

případných opatření ke zlepšení. 

Vnitřní evaluace probíhá formou sebehodnotících zpráv a dílčích pravidelných monitoringů na základě 

plnění podaktivity KA 02 A2 Evaluace procesu místního akčního plánování. Realizační tým MAP (RT 

MAP) je povinen postupovat podle závazné Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV 

v platném znění, která udává formu i četnost tvorby sebehodnotících zpráv na základě Šablon, které 

obsahují sadu evaluačních otázek a jsou definovány Řídicím orgánem OP VVV. Příjemce na základě 

relevantní Šablony vytvoří sebehodnotící zprávu (dle fáze projektu Průběžnou anebo Závěrečnou). 

Vypracování Průběžné sebehodnotící zprávy pro projekt MAP III proběhne podle harmonogramu 

realizace projektu. V Závěrečné sebehodnotící zprávě bude zhodnoceno celé období realizace projektu. 

Příjemce je povinen Závěrečnou sebehodnotící zprávu odevzdat společně se závěrečnou zprávou o 

realizaci projektu, a to formou její přílohy. 

 

Harmonogram vnitřní evaluace 
 

Evaluační období Výstup Zpracování výstupu 

1. 8. 2021 – 31. 10. 2021 Průběžná sebehodnotící zpráva 11/2021 

1. 11. 2021 – 30. 4. 2022 Průběžná sebehodnotící zpráva 5/2022 

1. 5. 2022 – 31. 10. 2022 Průběžná sebehodnotící zpráva 11/2022 

1. 11. 2022 – 30. 4. 2023 Průběžná sebehodnotící zpráva 5/2023 

1. 5. 2023 – 31. 8. 2023 Průběžná sebehodnotící zpráva 10/2023 
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B – Evaluace projektu 
 
 
V průběhu realizace projektu je monitorována realizace aktivit pracovních skupin, realizačního týmu i 

řídícího výboru. Cílem je zhodnotit naplňování aktivit daného akčního plánu (AP), jeho úspěšnost a 

přínosy s vazbou na plnění stanovených cílů a priorit MAP. V rámci této evaluace budou sledovány 

veškeré aktivity uvedené v AP a investiční akce stanovené v Dohodě o prioritách formou Strategického 

rámce MAP – Investiční a další priority. Dále pak dotazníkovým šetřením zapojených škol do aktivit 

MAP III a hodnotícími zprávami ze vzdělávacích akcí MAP III. 

Cílovou skupinou budou realizátoři jednotlivých aktivit popsaných v projektovém záměru, tedy 

všechny zapojené subjekty partnerství MAP včetně pracovních skupin a dalších platforem.  

Evaluace bude realizována na základě výstupů a zápisů z jednání pracovních skupin, osobních 

konzultací a zpracovaných připomínkových listů a vyplněných dotazníkových šetření. 

 

I. Evaluace podaktivity Rozvoj a aktualizace MAP – Místní akční plánování 
 
 
Harmonogram evaluace akčních plánů MAP III  
 
 

AP MAP Na období Počet 
měsíců 

Schválení 
ŘV MAP  

Zpracování 
výstupu 

Výstup Projednání 
výstupu 
ŘV MAP 

AP MAP 
II - 2 

06/2021 – 
06/2022 

13  06/2021 05/2021 Vyhodnocení 
plnění AP 

05/2021 

AP MAP 
III - 1 

07/2022 – 
06/2023 

12 06/2022 05/2022 Vyhodnocení 
plnění AP 

05/2022 

AP MAP 
III - 2 

07/2023 – 
06/2024 

12 06/2023 05/2023 Vyhodnocení 
plnění AP 

05/2023 

 
 
Harmonogram aktualizace Strategického rámce MAP III 
 
 

Aktualizace původního dokumentu MAP  Působnost Projednání ŘV MAP 
II 

Strategický rámec MAP II, v. 03 2021-2027 06/2021 

Strategický rámec MAP III, v. 01 2021-2027 12/2021 

Strategický rámec MAP III, v. 02 2021-2027 06/2022 

Strategický rámec MAP III, v. 03 2021-2027 12/2022 

Strategický rámec MAP III, v. 04 2021-2027 06/2023 

 
 
Harmonogram aktualizace analytické části MAP III 
 

Aktualizace původního dokumentu MAP  Působnost Projednání ŘV MAP II 

Analytická část MAP II, v. 02 2020 - 2021 06/2021 

Analytická část MAP III, v. 01 2021 - 2023 06/2023 
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Harmonogram aktualizace dokumentu MAP 
 

Aktualizace finálního dokumentu MAP  Působnost Projednání ŘV MAP II 

Dokument MAP II, v. 01 2019 - 2021 06/2021 

Dokument MAP III, v. 01 2021 - 2023 06/2023 
 
 
II. Evaluace podaktivity Rozvoj a aktualizace MAP – Zpracování komunikačního plánu 
 
Harmonogram aktualizace dokumentu MAP 
 

Komunikační plán MAP II Působnost Projednání ŘV MAP II 

Komunikační plán MAP II, v. 02 2021 - 2022 06 / 2021 

Komunikační plán MAP III, v. 01 2022 - 2023 02/ 2022 

Komunikační plán MAP III, v. 02 2023 06/2023 
 
 
Závěr 
 
Tento dokument specifikuje plán evaluací, jejich témata a cíle. Součástí evaluačního plánu je také 

harmonogram realizace jednotlivých hodnocení a přepokládané termíny realizace těchto plánovaných 

aktivit. V rámci projektu probíhají průběžně po celou dobu realizace projektu monitoringy, evaluační 

šetření na konkrétní témata, dotazníková šetření zaměřená na školská zařízení, jednou za půl roku je 

tvořena průběžná sebehodnotící zpráva a na závěr projektu pak závěrečná sebehodnotící zpráva. 

Aktivity jsou rozloženy po celou dobu realizace projektu, termíny mohou být upravovány dle potřeby, 

četnost musí být dodržena. 

 


