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Sebehodnotící zpráva k projektu MAP II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem za
období od 1. 2. 2018 do 31. 7. 2018 – hodnocení prvních 6 měsíců realizace projektu
(vytvořena dle 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:

Mgr. Lenka Víchová, 1. 2. 2018 – 30. 3. 2018
hlavní manažer projektu
Ing. Jitka Zelená, 1. 2. 2018 – 30. 3. 2018
administrátor projektu
Ing. Jitka Zelená, 1. 4. 2018 – dosud
hlavní manažer projektu
Jana Štěpánková, 1. 4. 2018 - dosud
administrátor projektu, koordinátor implementace

A. Uspořádání účastníků v projektu, jeho vedení a klíčoví aktéři
1. Je nastavení z pohledu kompetencí a odpovědnosti v platformách optimální a proč?

První průběžnou evaluační zprávu vyhodnocujeme velmi brzy po zahájení realizace projektu
MAP II. Byla vytvořena pro interní potřeby, zhodnocení dosavadního průběhu realizace
projektu a případným opatřením, není povinným dokumentem, povinná Průběžná evaluační
zpráva bude vyhotovena po prvním roce realizace MAP II, a to v únoru 2019.
Prozatím vyhodnocujeme, že zastoupení subjektů v jednotlivých platformách v projektu MAP
II se jeví z pohledu kompetencí a odpovědnosti jako optimální.
Jednotliví členové byli osloveni napříč ORP tak, aby byli zastoupeni odborníci především z
praxe, kteří mají o vzdělávání a projekt MAP II zájem, kteří se chtějí aktivně zapojit a
spolupracovat.
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Řídící výbor je odborně obsazen dle Postupů MAP II (viz výše). Členy Řídícího výboru jsou
osoby, které byly zvoleny na základě odbornosti a vlastních zkušeností s oblastí školství
(vzdělávání).
Nejprve byli osloveni členové Řídícího výboru předchozího projektu MAP I, zda budou chtít
pokračovat ve svém členství i v ŘV MAP II. A dále bylo složení ŘV MAP II doplněno o nově
požadované povinné zástupce.

Co se týká pracovních skupin, v průběhu první poloviny roku 2018 bylo sestaveno celkem 5
pracovních skupin MAP II – 4 povinné a 1 volitelná:






PS pro financování
PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
PS pro rovné příležitosti
PS pro polytechnické vzdělávání a řemesla

2. 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.
V oblasti personálního zajištění jsou jisté rezervy, průběžně řešíme obsazení pozice
koordinátora MAP, která vznikne od 1. 1. 2019. Pravděpodobně zajistíme z řad vlastních
zaměstnanců Městského úřadu, zatím v jednání.

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)?

Realizačního tým MAP II se setkává a probíhá dle potřeby a aktuálních řešení. Účastníci se
schází v zasedací místnosti městského úřadu nebo v kancelářích, Příční 405, Bystřice nad
Pernštejnem.
Řídící výbor se zatím setkal na zasedání jednou. Pracovní skupiny se setkali také jedenkrát, a
to v zasedací místnosti Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem, do budoucna se budou
scházet na jednotlivých školách, ze kterých vždy některý ze členů pracovní skupiny pochází.
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Vzájemně si tak představí svoje působiště, prohlédnou si školy, inspirují se dobrými příklady
z praxe. Tento návrh se velmi líbil.
Minimální počet setkání Řídícího výboru je stanoven 2 x do roka, pracovní skupiny by se měly
scházet minimálně 4x ročně dle metodiky Postupy MAP II. Setkání jsou moderována členy
realizačního týmu.

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.
V rámci projektu MAP I se nejlépe osvědčila společná setkání – kulaté stoly, kdy se společně
setkávali různí zástupci, ať už pedagogové MŠ či ZŠ, či jiných vzdělávacích organizací. Na tuto
pozitivní zkušenost chce projekt MAP II navázat.
Proběhl první kulatý stůl před sestavením pracovní skupiny rovných příležitostí, a to v březnu
2018 za účasti kompetentních osob, které dlouhodobě pracují v oblasti výchovy a vzdělávání
dětí a mládeže a jsou z řad výchovných poradců škol, rodičů, zástupců OSPOD a odboru
školství. Na základě tohoto jednání byla vytvořena pracovní skupina.

3. Co podnikneme pro zlepšení, resp. jaké/jaká opatření učiníme pro efektivnější realizaci
aktivit projektu? Kdo bude za opatření zodpovědný? Kdy bude/budou dokončena?

Pro další efektivní jednání a realizaci aktivit se předpokládá širší zapojení veřejnosti a dalších
aktérů, které přinesou další podněty a nápady. Bude vytvořen web projektu a FB profil.
V prvním roce realizace projektu se zaměříme více na žáky, dále pak na pedagogy a veřejnost.
Zodpovědnost za realizované aktivity má žadatel (realizátor) MAP II.

4. Jakou podporu byste při realizaci
VVV/MŠMT/Odborného garanta?

projektu

uvítali

od

Řídícího

orgánu

OP

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 s NIDV probíhá v pořádku, od zahájení projektu SRP je komunikace flexibilní,
problémy jsou konzultovány a centrum vychází vstříc.

4

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.
Předpokládaný harmonogram projektu odpovídá doposud realizovaným aktivitám v rámci
projektu.

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?

Osvědčenou komunikací je vždy komunikace osobní.

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.
Bez informací.

E. Shrnutí
V této části uveďte shrnutí průběhu vnitřní evaluace, jakým způsobem byla realizována, kdo
do ní byl zapojen, s kým byla diskutována.
Do první vnitřní evaluace byli zapojeni všichni členové realizačního týmu MAP II ORP Bystřice
nad Pernštejnem. Vychází z pravidelných setkávání a zápisů z těchto jednání.
Vypracovala: Ing. Jitka Zelená

Schváleno Řídícím výborem MAP, 24. červen 2019
Ing. Karel Pačiska
Předseda Řídícího výboru MAP II ORP Bystřice nad Pernštejnem
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