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Projekt „Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem“ 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577 

 
 
 
Průběžná evaluační zpráva k projektu MAP II ORP Bystřice nad Pernštejnem za období  
od 1. 8. 2020 - 31.1.2021/ hodnocení za dalších 6 měsíců realizace projektu. Zpráva byla vytvořena 
podle Šablony pro Průběžnou sebehodnotící zprávu příjemců MAP II, viz Metodika pro vnitřní evaluaci 
projektů PO 3 OP VVV). 

Doba realizace projektu: 01. 02. 2018 – 30. 6. 2021 

Realizátor projektu: Město Bystřice nad Pernštejnem 

 

Za realizační tým projektu:  

Ing. Jitka Zelená/manažer projektu 
Jana Štěpánková/administrátor projektu, koordinátor implementace 
Gabriela Vítková/koordinátor MAP 
Mgr. et Mgr. PhD. Dana Dlouhá/odborný konzultant  
  

Webové stránky projektu:  

https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-

pernstejnem 

FB profil:  

https://www.facebook.com/mapbnp/ 
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Úvod 

 
Předložená evaluační zpráva reflektuje období od 1. 8. 2020 - 31. 1. 2021.  
 
Září 2020 - Situace se v České republice z pohledu na epidemii SARS-CO-2, Covid 19 přes léto částečně 
uklidnila, přesto do nového školního roku 2020-2021 vstupují žáci a učitelé do škol s velkým respektem 
a obavami z následujícího vývoje. Školní rok zahajují všechny děti, žáci i studenti vstupem do škol bez 
omezení, bez nutnosti dělení do skupin, bez povinnosti nosit roušky. 
Od 12. října 2020 dochází k částečnému uzavření škol, toto platí zcela pro vysoké a střední školy, na 
základních školách se výuka upravuje dle aktuálních nařízení: nejprve II. stupeň rotačně, první stupeň 
beze změn a následně s dalším zpřísněním. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky spolu s Ministerstvem zdravotnictví ČR vydávají ke dni 30. 11. 2020 upřesňující „Opatření PES 
pro oblast školství“, tabulka je přílohou této zprávy (Tabulka č. 1 PES). Dále byly zveřejněny „Informace 
k provozu škol a školských zařízení https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-
skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf. Děti a žáci se vracejí do škol na základě uvedených nařízení, ale 
pouze od 7. prosince 2020 do vánočních prázdnin, které začínají 19. prosince 2020, a to za zvýšených 
hygienických opatření.  Této mírně zlepšené situace jsme využili v projektu MAP II a uspořádali několik 
workshopů, které byly dosud odkládány. 
Přelom roku 2020-2021 byl ve znamení dalšího zhoršení pandemické situace. Od 11. ledna 2021 se 
situace ve školství řídí aktualizovanou formou nařízení: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-
provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf. Do škol chodí pouze žáci 1. a 2. ročníků a děti z mateřských škol, 
pro ostatní žáky a studenty je doporučena distanční výuka. 

 

A. Uspořádání účastníků v projektu, jeho vedení a klíčoví aktéři 

 

1. Je nastavení z pohledu kompetencí a odpovědnosti v platformách optimální a proč? 

 
V rámci realizace projektu MAP II hodnotíme nastavení kompetencí a odpovědnosti jako optimální, 
funkční a pokud to lze takto hodnotit, pak i bezproblémové. V realizačním týmu nedošlo k žádné 
změně. Harmonogram projektu MAP probíhá víceméně beze změn, dle aktuální situace probíhají 
setkání formou prezenční či distanční on-line formou.  
 
 
 

2. Jaké je odborné zajištění diskuzních platforem? Je stávající stav uspokojující a proč? 

Uveďte, zda nastavení kompetencí Řídícího výboru a zřízených pracovních skupin vyhovuje procesu 
akčního plánování s cílem tvorby/rozvoje, aktualizace, monitoringu, evaluace a implementace MAP. 
Uveďte, zda jsou nastaveny a rozděleny kompetence mezi jednotlivé členy Řídícího výboru a členy 
pracovních skupin. Uveďte, zda jsou tyto kompetence dostatečně specifikovány a je patrné, za co 
jednotliví aktéři zodpovídají. Uveďte, zda je ŘV dostatečně odborně veden a jednání probíhají efektivně. 
 
Zároveň uveďte, zda jsou dostatečně odborně zajištěny i pracovní skupiny, případně semináře, 
workshopy a ostatní informačně vzdělávací aktivity a jejich realizace je přínosná pro proces akčního 
plánování s cílem tvorby/rozvoje, aktualizace, monitoringu, evaluace a implementace MAP.   
 

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf
https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf
https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf
https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf


 

 
 

4 

 

Diskuzní zajištění platforem jak Řídícího výboru, tak pracovních skupin je na dobré úrovni. V listopadu 
2020 proběhlo hlasování per rollam Řídícího výboru bez zjevných problémů. Členové pracovních skupin 
se aktivně podílí na tvorbě analýzy území, sběru dat, rozvoji a aktualizací akčního plánování v území. 
Podílejí se na připomínkování předložených materiálů realizačním týmem, předkládají vlastní návrhy a 
podklady. V rámci setkávání pracovních skupin řeší aktuální situaci ve svých školách, sdílejí zkušenosti 
z vlastní praxe, navrhují aktivity, učebnice, lektory. 
 
Dokumenty projednané a připomínkované pracovními skupinami jsou dále zpracované v Zápisech za 
každé jednotlivé jednání skupin, dále jsou předkládány k připomínkování Řídícímu výboru, jsou 
zveřejňovány pravidelně na webu MAP II pro možnost veřejnosti účastnit se na plánování aktivit a 
připomínkování dokumentů. Řada podnětů se objevuje i na profilové stránce FB, i zde má veřejnost 
možnost sdílení výsledků práce a jejich případné komunikaci. Po zapracování připomínek a podnětů ze 
strany odborníků/členů Řídícího výboru dochází k finálnímu schválení dokumentů.  
 
 

3. Co podnikneme pro zlepšení resp. jaké/jaká opatření učiníme v oblasti personálních kapacit 

projektu? Kdo bude za opatření zodpovědný? Kdy budou dokončena? 

Na otázku odpovídejte pouze v případě, pokud v této oblasti identifikujete problémy, případně 
nedostatky v prováděných aktivitách. Pokud ano, uveďte, jaká opatření přijmete pro zlepšení v oblasti 
personálních kapacit, případně zlepšení odborného vedení a rozdělení kompetencí v rámci Řídícího 
výbor a zřizovaných pracovních skupin. 
 
Personální obsazení kapacit projektu je momentálně kompletní a ustálené. Realizátor projektu 
v současné době nemá potřebu složení  obměňovat.  
 
 

B. Aktivity projektu 

1. Jakým způsobem v současné době probíhá setkávání aktérů v území participujících na 

tvorbě/aktualizaci MAP II, tj. Řídícího výboru a pracovních skupin (periodicita, forma, kdo 

moderuje)? 

Setkání členů realizačního týmu MAP II probíhá dle potřeby a aktuálních problémů, pravidelně však 
minimálně  jedenkrát měsíčně. Pravidelné porady realizačního týmu s vedením města jedenkrát za dva 
měsíce, doloženo Zápisy ze setkání. 
 
Pracovní skupiny se scházejí podle stanoveného harmonogramu, prezenčně či distančně online. 
 
Řídící výbor se setkává v šestiměsíčních intervalech, poslední tři setkání proběhla on-line formou. 
 
Se zřizovateli škol a řediteli škol byla zahájena spolupráce v oblastech: 
Dotazníková šetření/ podaktivita 2. 7 Podpora škol v plánování 
Sběr informací spolupráce se školami/ podaktivita 2. 8 - Místní akční plánování 
 

2. Co se nám osvědčilo a proč? Co naopak nefunguje a proč? 

Uveďte, jaké aktivity se v rámci procesu tvorby místního akčního plánu osvědčily, případně se zdárně 
zdařila jejich realizace. Uveďte také, jaké aktivity se během realizace ukázaly nefunkčními, či nesplnily 
plánované očekávání. U obou podotázek uveďte krátké zdůvodnění – hlavní důvody, příčiny. 
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Co se osvědčilo a proč? 
Nastavená spolupráce z počátku projektu byla vyhodnocena jako dostačující, ať už to byla spolupráce 
realizátorů projektu MAP II v rámci Kraje Vysočina anebo  sdílením dobré praxe přes FB, telefonicky 
nebo osobním kontaktem. 
 
Co naopak nefunguje a proč? 
Nouzový stav znemožnil aktivity směřované k veřejnosti, hledáme nové termíny, které ladíme společně 
s lektory.  
 

 

3. Co podnikneme pro zlepšení, resp. jaké/jaká opatření učiníme pro efektivnější realizaci aktivit 

projektu? Kdo bude za opatření zodpovědný? Kdy bude/budou dokončena? 

Aktuální situace si žádá řadu změn. I v projektu MAP II se přesouváme od on-line světa a začínáme 
plánovat aktivity, které jsou do konce projektu naplánované či avizované, přizpůsobovat situaci, která 
znemožňuje reálná setkávání, pořádání workshopů a seminářů.  
 
Zodpovědnost za realizované aktivity má realizační tým MAP II.  
 
 

4. Jakou podporu byste při realizaci projektu uvítali od Řídícího orgánu OP 

VVV/MŠMT/Odborného garanta? 

Uveďte konkrétní formy podpory, které byste uvítali při věcné realizaci projektu od Řídícího orgánu OP 
VVV, případně MŠMT či Odborného garanta (NIDV). Neuvádějte prosím problémy projektu, ale 
požadavky na podporu k jejich řešení.  
 
Komunikace a administrace ze strany ŘO probíhá standardně ve stanovených lhůtách, spolupráce 
s administrátorem je velmi dobrá a včasná, ať už jde o mailovou či telefonickou komunikaci. Několikrát 
jsme v realizačním týmu v období prosinec 2020 – leden 2021 využili možnost elektronického 
dotazování při sestavování Žádosti o podporu projektu MAP III administrativní podporu, vždy byly 
dodrženy stanovené lhůty 5 dní, většinou za 2-3 dny jsme dostali písemnou odpověď. 
 
Spolupráci s NPI hodnotíme kladně, jak při organizovaných setkáních, tak při konzultacích aktuální 
problematiky v průběhu realizace. Konzultace k tvorbě a zpracování dokumentů MAP, nové výzvě MAP 
III jsou řešeny obratem a jsou přínosné.  
 
 

C. Výstupy, očekávané výsledky, udržitelnost 

1. Jaké byly původně plánované a jaké jsou v tuto chvíli reálné výstupy projektu MAP II? 

Uveďte, zda harmonogram zpracování výstupů odpovídá harmonogramu uvedenému v žádosti o 
podporu, případně jaké reálné výstupy byly za dobu 12 měsíců realizace projektu vytvořeny. Pro úplnost 
prosím uveďte i výstupy, které považujete za důležité pro proces akčního plánování, a nejsou uvedeny 
v žádosti o podporu, včetně procesů pro rozvoj, aktualizaci, monitoring, evaluaci a implementaci MAP, 
viz. zhodnocení ročního apod. 
 
Monitorovací indikátory  – jsou průběžně naplňovány v souladu se žádostí o podporu a 
předpokládáme, že budou splněny. Pravděpodobně budeme žádat o změnu, která se týká překročení 
jednorázových aktivit více než o 25 %. Nyní konzultujeme s administrátorem projektu. 
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Evaluační zprávy z jednotlivých akcí, dotazníková šetření – probíhají následně po realizacích, bez 
zásadních změn.  
 
Harmonogram MAP – téměř dodržen, vzhledem k nestabilní situaci s ohledem na pandemii promptně 
řešíme alternativy nekonaných akcí, setkání či workshopů. 
 
Akční plán 2020 - Předpokládané aktivity jsme museli přizpůsobit aktuálním událostem, řadu jsme 
zrealizovali, řadu akcí jsme ala museli zrušit a přesunou na jiné termíny, jak bylo již výše v textu 
zmíněno, vše zdokumentováno u jednotlivých aktivit v popisu a popř. hodnotících zprávách. 
 
Strategická část MAP II – průběžná komunikace se zřizovateli i řediteli škol ohledně nastavení 
investičních záměrů, postupná příprava na nové projektové období 2021-2027 a možné získání 
dotačních prostředků z IROP. Aktualizace SWOT 3 analýzy je v závěrečné fázi připomínkování 
pracovních skupin. 
 
Analytická část MAP II – příprava dotazníkových šetření pro ředitele škol a členy pracovních skupin pro 
získání podkladů výstupního dokumentu MAP II. 
 
Implementační aktivity – V srpnu byla fyzicky dokončena revitalizace trafostanic, které byly na základě 
vítězných grafických návrhů ze soutěže MAP vybrány, náklady pokrylo Město Bystřice nad Pernštejnem 
a společnost E. ON Distribuce. V září proběhla 3. konference ředitelů škol s doprovodným programem, 
byla zveřejněna celá řada soutěží pro mateřské i základní školy. Bohužel se nekonalo ani setkání                  
u kulatého stolu se zástupci s ASZ, ani výstava a prezentace nakladatelství, nejžádanější akce z pohledu 
škol.  
 
MAP III – dne 30. září 2020 byla na portálu MŠMT ČR zveřejněna Výzva č. 02_20_082 Akční plánování 
v území, jejímž cílem je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení 
kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů 
ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné 
informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně 
specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu 
spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center a zaměstnavatelů v rozvoji gramotností a klíčových 
kompetencí dětí, žáků a studentů VOŠ. Součástí bude i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků 
ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku. 
Realizační tým MAP II se v říjnu setkal s vedením Města Bystřice nad Pernštejnem, nositelem MAP II, 
kde vyhodnotili situaci a vzájemně se dohodli na podpoře a vhodností pokračování dobře fungujícího 
týmu podáním žádosti o podporu MAP III. Žadatelem bude Město Bystřice nad Pernštejnem, termín 
podání žádosti – leden/ únor 2021. 
 
 

2. Která nastavení/formáty komunikace v rámci projektu se osvědčily a čím? Co je potřeba 

změnit, z jakého důvodu a jak bude vypadat změna do budoucna, kdy bude realizována a kdo 

bude za ni zodpovědný? 

Již opakovaně zmiňujeme, že nejosvědčenější a nejpřínosnější komunikací je ta osobní. V případě, kdy 
není možné uspořádat osobní setkání, komunikujeme prostřednictvím jiných možností, např. mailem, 
telefonicky nebo zpřístupněním sdílených dokumentů, do kterých je možné online doplňovat.  
Zodpovědnost za komunikaci s cílovými skupinami, aktéry v území, rozšiřování informací apod. nese 
odpovědnost realizační tým MAP II.  
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D. Dodatečné informace 

 
V tomto oddíle prosím uveďte všechny další důležité informace nebo témata, která považujete 
s ohledem na autoevaluaci projektu za relevantní a nebyla v předchozích kapitolách doposud obsažena. 

Další relevantní informace je možné najít webové stránce projektu: https://www.bystricenp.cz/map-

mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-pernstejnem, kde naleznete i přímo 

vstup na facebookové stránky. 

  
 

E. Shrnutí 

 
V této části uveďte shrnutí průběhu vnitřní evaluace, jakým způsobem byla realizována, kdo do ní byl 
zapojen, s kým byla diskutována. 
 
Do vnitřní evaluace byli zapojeni všichni členové realizačního týmu MAP II ORP Bystřice nad 
Pernštejnem, vedení Města Bystřice nad Pernštejnem, pracovní skupiny.  
Následně jsou výsledky analyzovány a předány Řídícímu výboru. 
 
 

Za realizační tým, Ing. Jitka Zelená 

 

https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-pernstejnem
https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-pernstejnem

