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1. Úvod
Hlavním cílem této evaluace je zjistit, jak zástupci zapojených škol, členové realizačního týmu,
pracovních skupin, Řídícího výboru vnímají ze své perspektivy průběh realizace projektu MAP II
rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem a jeho přínos pro svou osobu či organizaci.

2. Průběh evaluace a časový plán podle Harmonogramu evaluací
-

Cíl

Cílová skupina

-

Časový plán
Nástroje

-

Oblasti
průzkumu

-

zjistit, jak členové Realizačního týmu, pracovních skupin a Řídícího výboru
hodnotí ze své perspektivy naplňování priorit a cílů projektu MAP II
na základě výsledků evaluačního šetření dojde dle potřeby k případným
změnám. Z toho důvodu se k prvnímu evaluačnímu šetření přistoupí v
první polovině realizace projektu
členové Realizačního týmu
členové pracovních skupin
členové Řídícího výboru
1. evaluace proběhne na podzim 2019 a bude doložena v nejbližší ZoR
po uplynutí poloviny realizace projektu (průběžná evaluační zpráva) –
říjen 2019
2. evaluace proběhne v červnu 2021 a bude doložena v ZZoR (závěrečná
evaluační zpráva)
dotazníky, které budou účastníkům distribuovány. Vzor dotazníku
je uveden v příloze č. 4
Priority evaluované v dotazníku se mohou měnit dle aktuálního znění
MAP II.
Cíle projektu MAP II
Priority projektu MAP II
Inovativní metody a motivace žáků a pedagogů
Otevřená škola

3. Výsledky vlastního šetření v území
3.1.

Cíle projektu MAP II

Pro sběr podkladů byl vytvořen sdílený dotazník, který obdrželi všichni členové realizačního týmu/ 6
osob, pracovních skupin/27 členů a Řídícího výboru/20 členů. Dotazník měli všichni uvedení aktéři
k dispozici jeden měsíc a v jeho průběhu měli odesílat odpovědi, jednalo se o leden 2020. Celkem se
tedy dotazníkového šetření zúčastnilo 31 osob, tzn. z oslovených 53 osob to bylo 58,5 procent.
Jednotlivé odpovědi měli oslovení bodově ohodnotit stupnicí 1-10, přičemž 10 bylo nejvyšší, nejlepší
hodnocení. K jednotlivým oblastem mohli účastníci připisovat své komentáře, náměty či připomínky.

1. HLAVNÍ CÍL: Zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,
škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Byl tento cíl projektu doposud naplňován?

2. CÍLE PROJEKTU – DÍLČÍ CÍL: 1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol
prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení
škol. Byl tento cíl projektu doposud naplňován?

3. CÍLE PROJEKTU - DÍLČÍ CÍL: 2. Sdílené porozumění, orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání. Byl
tento cíl projektu doposud naplňován?

4. CÍLE PROJEKTU - DÍLČÍ CÍL: 3. Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání
uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole. Byl
tento cíl projektu doposud naplňován?

5. CÍLE PROJEKTU - DÍLČÍ CÍL: 4. Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení
spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků. Byl
tento cíl projektu doposud naplňován?

6. CELKOVÉ HODNOCENÍ KE SKUPINĚ OTÁZEK CÍLE PROJEKTU:
Cíle projektu se v souhrnu daří plnit okolo hodnoty 7, tzn., že jsou další rezervy pro další
období realizace projektu. Určitě by se dalo zlepšit spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních
aktérů ve vzdělávání.
Další oblast, kde jsou jisté rezervy je zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke
vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v
inkluzivní škole.
Již z hodnocení ročního akčního plánu – Evaluace ročního akčního plánu č. 1 i samotných
výstupů pracovních skupin je třeba zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností,
zlepšení spolupráce v území.
Výběr několika reflexí od jednotlivců:




Cíle projektu se daří úspěšně naplňovat.
Více spolupráce, pracovat s podněty od skupin. Hledání nových cest spolupráce v inkluzivním
vzdělávání.
Systémové zlepšení řízení by mělo být nastaveno na úrovni stát, kraj. MAP by měl v této oblast
nabízet příklady dobré praxe a kvalitní školení, což činí. Inkluze - MAP v rámci svých možností
pracuje kvalitně, obecně k tématu - nesystémová role VG.













Přes veškerou, a ne malou, snahu organizátorů, nejde plnit cíle na 100%.
Dle mého názoru je projekt nastaven tak, že všechny realizované aktivity vedou k naplňování cílů
projektu.
Projekt má nastavené nejen krátkodobé cíle (ty si myslím, že se plnit v rámci možností daří), ale i
ty dlouhodobé, které budou hodnotitelné až v jeho závěru.
Tyto cíle se mi velmi těžce hodnotí z pozice pouhého člena jedné pracovní skupiny.
Myslím, že projekty jsou smysluplné, obohacující a přínosné pro všechny strany. Jejich příprava
není vždy jednoduchá, obzvláště při dlouhodobých projektech.
Daří se vzájemně spolupracovat na úrovni škol a zřizovatelů. Nutné je zaměřit se na zlepšení
spolupráce škol s rodiči a veřejností.
Stanovené cíle jsou dostačující a odpovídající.
Přínos projektu vidím především ve zlepšení vzájemné komunikace mezi zástupci různých stupňů
škol a tím získávání informací o možnostech vzdělávání a požadavcích na žáky na různých
stupních škol.
Problém spolupráce s rodiči není jen v tomto projektu, ale i v řadě škol a tříd
Nemám připomínky.
Stále je co zlepšovat.

3.2 Priority projektu MAP II
7. PRIORITY PROJEKTU - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ: 1. Zlepšovat výukové možnosti na školách s
pomocí všech dostupných zdrojů, zejména investicemi, zlepšováním podmínek dostupnosti,
odborné vybavenosti, bezbariérovosti, dopravy, využíváním internetových možností
vzdělávání, školních psychologů a kariérových poradců se zapojením dotačních příležitostí.
Byla tato priorita projektu doposud naplňována?

8. PRIORITY PROJEKTU - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ: 2. S rozšiřováním inkluzivního vzdělávání
zajišťovat rovné podmínky pro žáky (asistenti, kompenzační pomůcky, podpůrně programy).
Byla tato priorita projektu doposud naplňována?

9. PRIORITY PROJEKTU - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ: 3. Vzdělávat vedení škol v nových
přístupech k inkluzi, internetové bezpečnosti a leadershipu. Byla tato priorita projektu
doposud naplňována?

10. PRIORITY PROJEKTU - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ: 4. Zvyšovat bezpečnost škol včetně
zajištění internetové bezpečnosti při přístupu na síť. Byla tato priorita projektu doposud
naplňována?

11. PRIORITY PROJEKTU - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ: 5. Pestrou a zajímavou skladbou výuky
přispívat k ochraně žáků před závislostí na sociálních sítích a internetu. Byla tato priorita
projektu doposud naplňována?

12. PRIORITY PROJEKTU - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ: 6. Budovat a zlepšovat čtenářskou a
matematickou gramotnost prací s informacemi a kritické myšlení, zejména ve vztahu k
internetu a sociálním sítím. Kritické myšlení nejenom u žáků, ale i u pedagogů. Byla tato
priorita projektu doposud naplňována?

13. PRIORITY PROJEKTU - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ: 7. Budovat a zlepšovat infrastrukturu
vzdělávacích organizací včetně zázemí pro sport a volnočasové aktivity. Byla tato priorita
projektu doposud naplňována?

14. PRIORITY PROJEKTU - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ: 8. Podporovat pohybovou gramotnost,
tělesnou kondici a zdravý životní styl. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?

HODNOCENÍ: Z výše uvedených hodnocení je patrné, že v území probíhá podpora čtenářské a
matematické gramotnosti a pregramotností, rezervy jsou v pohybových aktivitách a podpoře
budování infrastruktury. Projekt MAP II není zaměřen na tuto uvedenou oblast, nicméně ve
Strategických rámcích je řada projektů propojených právě s rekonstrukcemi, revitalizací či
úpravám venkovních ploch k pohybovým aktivitám. Tyto projektové záměry jsou sledovány a
pravidelně aktualizovány.
Výběr několika reflexí od jednotlivců:









Zlepšovat ve spolupráci se zřizovateli zázemí a prostory pro volnočasové aktivity.
Metodické vzdělávání učitelů. Předávání získaných vědomostí, dovedností ostatním. Možnost
podílet se na výběru školitelů. Aktivity pro žáky. Materiální podpora.
V této oblasti plní MAP svou funkci velmi dobře.
Nejsem plně informována -moji vinou - o všech projektech mapu II a jejich průběhu, takže
moje odpovědi nejsou zcela objektivní. Poslední posuzují jen v rámci naší školy.
U některých priorit je stále prostor ke zlepšení. Ale v globálním měřítku jsou priority projektu
naplňovány.
Projekt přišel s fajn myšlenkou. Mnoho věcí se již zadařilo podpořit, myslím si, že jsou ale
ještě jisté rezervy, se kterými se dá pracovat. Hlavně - vše se ukáže v průběhu a mnoho
věcí/aktivit je rozpracováno a bude dotaženo do snad zdárného konce.
Opět je velmi těžké posuzovat naplňování priorit, nemám takový přehled o tom, co vše se
kde uskutečnilo. Vím, co se dotýkalo mě, popřípadě naší školy.
Hodnocení se odráží v tom, že nemohu některé otázky posoudit.





Sport není v projektu prioritně podporován, je to škoda, ale jsou mu věnovány jiné projekty.
Z mého pohledu chyběla podpora mimoškolních aktivit mimo Bystřici.
Je škoda, že se v projektu nenašel prostor i pro pohybové aktivity, tolik potřebné v dnešní
digitální době.

3.3 INOVATIVNÍ METODY A MOTIVACE ŽÁKŮ I PEDAGOGŮ
15. INOVATIVNÍ METODY A MOTIVACE ŽÁKŮ I PEDAGOGŮ: 1. Motivovat jednotlivé žáky s

využitím jejich jedinečných talentů a vést je k jejich individuálnímu rozvíjení a přebírání
odpovědnosti za vlastní vzdělávání. Dávat větší důraz na popisné způsoby hodnocení oproti
známkování. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?

16. INOVATIVNÍ METODY A MOTIVACE ŽÁKŮ I PEDAGOGŮ: 2. Podporovat a respektovat
(v různých směrech) talentované žáky a povzbuzovat je k rozvoji jejich talentů. Byla tato
priorita projektu doposud naplňována?

17. INOVATIVNÍ METODY A MOTIVACE ŽÁKŮ I PEDAGOGŮ: 3. V jazykové výuce dávat důraz
na komunikace, bezprostřední projev a praktické užívání jazyka (dramatická výchova, hraní
rolí). Byla tato priorita projektu doposud naplňována?

18. INOVATIVNÍ METODY A MOTIVACE ŽÁKŮ I PEDAGOGŮ: 4. Učit žáky JAK se učit. Byla tato
priorita projektu doposud naplňována?

19. INOVATIVNÍ METODY A MOTIVACE ŽÁKŮ I PEDAGOGŮ: 5. Podporovat proces celoživotního

učení s využíváním mimoškolních a zájmových vzdělávacích aktivit ve všech formách a ve
spolupráci se všemi vzdělávacími subjekty. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?
Zavádět a podporovat interaktivní a týmové metody ve výuce i s využíváním internetu. Byla
tato priorita projektu doposud naplňována?

20. INOVATIVNÍ METODY A MOTIVACE ŽÁKŮ I PEDAGOGŮ: 6. Využívat možnosti internetu ve
vzdělávání nejenom ve třídách, ale i při zadávání domácích prací žáků. Byla tato priorita
projektu doposud naplňována?

21. INOVATIVNÍ METODY A MOTIVACE ŽÁKŮ I PEDAGOGŮ: 7. Vytvářet podmínky a stimulovat
budování sociálních kapitálu mezi žáky ve třídě a ve škole (akceptování různosti, jedinečnosti,
hendikepů - ,,každý máme nějaký hendikep, i když není vidět“). Byla tato priorita projektu
doposud naplňována?

22. INOVATIVNÍ METODY A MOTIVACE ŽÁKŮ I PEDAGOGŮ: 8. Vzdělávat pedagogy a rodiče (ne
pouze informovat) v nových přístupech a metodách a způsobech motivace žáků a nezbytnosti
celoživotního vzdělávání. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?

23. INOVATIVNÍ METODY A MOTIVACE ŽÁKŮ I PEDAGOGŮ: 9. Podporovat environmentální
vzdělávání, osvětu a poradenství (děti v přírodě, vztah k místu, vztah k přírodě). Byla tato
priorita projektu doposud naplňována?

HODNOCENÍ: Z průzkumu této škály otázek vyplývá, že nedostatky jsou v oblasti naprosto
základní, a to naučit žáky, jak se mají učit, jak chápat posloupnosti, porozumění napříč
souvislostmi. Zde je prostor věnovat se i rodičům a být nápomocni s domácí výukou. ¨Prostor
je v oblasti využívání internetu ve vzdělávání nejenom ve třídách, ale i při zadávání domácích
prací žáků
Výběr několika reflexí od jednotlivců:












Pokračovat v dobře nastaveném systému.
Podpora inovativních metod výuky
Tuto oblast může ovlivnit spíše vedení školy než MAP, MAP v této oblast nabízel v mnoha
případech kvalitní vzdělávání.
Nezaznamenala jsem žádný projekt zaměřený na to, jak pomoci dětem učit se.
Větší důraz na individualitu dětí.
Naše škola je sama o sobě poměrně inovativní (v rámci možností), musíme brát ale v potaz
prostor, vybavení a možnosti jiných škol. Co je inovativní na začátku projektu, na konci už být
nemusí.
Kladně hodnotím začlenění rodilého mluvčího. Ovšem bylo by prospěšné, kdyby mohl rodilý
mluvčí působit ve školách delší dobu.
Zde vnímám potřebu vzdělávání pedagogů.
Využívání moderních technologií je dostačující, snaha o zlepšení.
Dnešní doba velmi posunula využití internetu ve školách, chybí možnost pomoci sociálně
slabším žákům zajistit dostupné připojení.
Velmi pozitivně vnímáme podporu vzdělávání pedagogů, především kvalitními workshopy a
semináři.

3.4 OTEVŘENÉ ŠKOLY
24. PRIORITA – „OTEVŘENÉ“ ŠKOLY: 1. Vytvářet otevřené pozitivní vztahy a budovat
partnerství mezi školou a všemi součástmi místní komunity. Byla tato priorita projektu
doposud naplňována?

25. PRIORITA – „OTEVŘENÉ“ ŠKOLY: 2. Prostřednictvím praktických aktivit a s využitím
pozitivních příkladů vychovávat žáky k sociální a mezigenerační odpovědnosti, zvyšování
sociálního kapitálu v komunitě, ke vnímání důležitosti veřejného prostoru a k péči o něj. Byla
tato priorita projektu doposud naplňována?

26. PRIORITA – „OTEVŘENÉ“ ŠKOLY: 3. Spoluzakládat komunitní školy pro celoživotní učení
všech v komunitě a vytvářet pro celoživotní učení podmínky. Byla tato priorita projektu
doposud naplňována?

27. PRIORITA – „OTEVŘENÉ“ ŠKOLY: 4. Ve spolupráci se žáky vytvářet programy a výukové
prostředky pro podporu a zvyšování místní identity, sounáležitosti s místem a společenstvím
v němž žijí. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?

28. PRIORITA – „OTEVŘENÉ“ ŠKOLY: 5. Sdílet v rámci projektů spolupráce dobrou praxi s ostatními
školami v rámci regionu, meziregionálně i mezinárodně. Byla tato priorita projektu doposud
naplňována?

29. PRIORITA – „OTEVŘENÉ“ ŠKOLY: 6. Rozvíjet a podporovat mezi školami spolupráce a
propagaci. Byla tato priorita projektu doposud naplňována?

HODNOCENÍ: Rozvoj spolupráce mezi jednotlivými školami je na dobré úrovni, řada
respondentů vnímá značný posun v porovnání s obdobím před rokem 2015. Propagování
spolupráce a komunikace, sdílení dobré praxe na společných schůzkách pracovních skupin,
sdílených webech, portálu projektu MAP II a společně vyhotovených zápisů, to vše značí
kladný přístup k šíření informací a často i vlastních know-how pedagogů i škol jako takových.
Naopak, ne zcela vhodně byla pravděpodobně položena otázka: Jak spoluzakládat komunitní
školy pro celoživotní učení všech v komunitě a vytvářet pro celoživotní učení podmínky? Do
příštího hodnocení její znění upravíme.
Výběr několika reflexí od jednotlivců:












Vytvářet spolu se zřizovateli další možnosti příležitosti, které posilují propojení mezi
jednotlivými komunitami v sídlech, zapojování se do projektů, které sbližují různé generace a
skupiny v komunitě obcí.
Cením si vzájemné spolupráce. Přeji si další její rozvíjení.
V této oblast vidím příležitost pro rozvoj řady aktivit.
Myslím, že se v mnoha ohledech otevřel prostor ke komunikaci mezi školami a výměnu
zkušeností.
Jako učitel na málotřídní škole, jsem pocítila asi jen možnost spolupráce s dalšími školami nicméně je to věc, kterou jsme dělali i před tím...
Oceňuji možnost navázat kontakt s kolegy z jiných škol a možnost navštívit tyto školy
navštívit.
Snahou je mezigenerační propojení. Na tyto aktivity bych zaměřovala pozornost ještě více.
Velmi vítaná je spolupráce škol a sdílení výsledků dobré praxe.
Snahy o otevřenou školu se prosazují dlouhodobě, narážejí ale na ochranu práv a bezpečnost
škol.
Přínosem jsou návštěvy ve školách při setkávání pracovních skupin.
Spolupráce je velmi důležitá.

4. Zhodnocení a závěr
Výběr několika závěrečných reflexí od jednotlivců:













Reflektovat na další nabídky spolupráce, které se stále objevují a zařazovat je aktuálně do
aktivit škol k naplnění cílů MAP II.
Naslouchání přáním a potřebám škol.
Hodně energie do další práce.
Tým si vede velmi dobře. Obdivuji různorodost aktivit a možností zapojení se.
Doporučení nemám, spíše poděkování realizačnímu týmu za skvělou práci, kterou na
projektu bezpochyby odvádí.
Myslím si, že se realizační tým s projektem zatím vypořádává velmi dobře. Tím, že jsem do
projektu vstoupila až v jeho průběhu, seznamuji se s ním, a tudíž nejsem oprávněna
odpovědět na tuto otázku =).
Promýšlet dlouhodobější projekty, ne jednorázové drahé akce. Obrátit pozornost k mimo
bystřickým školám. Podpořit všechny pracovní skupiny v plánování akcí, které považují za
přínosné.
Děkuji za aktivitu. Ocenila bych větší přehlednost v připravovaných aktivitách - zasílání emailem plánované akce.
Snad bude realizován i MAP III a bude možné pokračovat v nastavené spolupráci škol,
zřizovatelů, veřejnosti.
Očekávala bych větší podporu mimo bystřických škol a aktivit.
Vnímáme tento projekt jako přínosný.
Hodně sil, nápadů a úspěchů.
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