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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 31. 1. 2020 - 31.7.2020/ hodnocení za 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:  

Ing. Jitka Zelená/manažer projektu 
Jana Štěpánková/administrátor projektu, koordinátor implementace 
Gabriela Vítková/koordinátor MAP 
  

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

 

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

Vstupujeme do posledního roku realizace projektu MAP II. Neprožíváme nyní dobré časy, na jaře 2020 
se objevila i v České republice epidemie SARS-CO-2, Covid 19 a s tím se rozvinula řada problémů, které 
zasáhly celou společnost. V březnu byl vyhlášen nouzový stav, došlo k prvnímu plošnému zavření škol. 
Veřejný život se zastavil, pozastavily se i projekty. Plánované aktivity na jaře byly hromadně rušeny, 
hledaly se jiné alternativy, nové termíny na realizace akcí, především těch povinných. Fyzicky se 
nekonalo ani řádné zasedání Řídícího výboru v květnu 2020, zvolili jsme formu elektronického 
hlasování o schvalování dokumentů, PER ROLLAM. Pro nezrealizované aktivity jsou naplánované nové 
termíny na podzim 2020. 
 
I tak 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. Obměnily se týmy pracovních skupin, tak, jak bylo již v žádosti naplánováno, někteří členové 
zůstali, jiní nastoupili;  v pracovních skupinách jsou dodrženy termíny plánovaných setkání, některá 
probíhají on-line formou. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, jsou řešeny promptně za oboustranné 
komunikace realizačního týmu a vedoucího skupiny, či celé pracovní skupiny. 
 
V Řídícím výboru nedošlo k žádným změnám. 
 
Pravidelně jsou s novými informacemi seznamováni elektronickou poštou či při osobním setkání také 
zřizovatelé škol, realizační tým se účastní setkávání starostů obcí v Mikroregionu Bystřicko, kde 
uvádíme krátké vstupy, ty jsou doloženy v zápisech Mikroregionu Bystřicko. Na posledním zasedání 
byly zastupitelům obcí předneseny informace o stavu školství v ORP Bystřice nad Pernštejnem 
s ohledem na inkluzivní vzdělávání, tak, jak bylo zjištěno za dobu realizace MAP II v rámci osobních 
setkání, on-line dotazníky a následnou analýzou. Vše je doloženo zápisem a prezenční listinou z akce. 
Dále se jednalo o aktualizaci Strategických rámců a investičních prioritách škol, které bude schvalovat 
Řídící výbor v listopadu 2020. 
 
 
 

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.   
 
Odborné zajištění platforem: Diskuzní zajištění platforem jak Řídícího výboru, tak pracovních skupin je 
na dobré až vysoké úrovni, vedení zasedání Řídícího výboru je na manažerce realizačního týmu Ing. 
Zelené ve spolupráci s vedoucím pracovní skupiny pro financování, Mgr. Makovským, ředitelem 
základní školy v Dolní Rožínce. Zasedání se účastní i ostatní vedoucí pracovních skupiny, vyhodnotili 
jsme tuto přítomnost na zasedáních Řídícího výboru jako prospěšnou, při diskuzích se tak mohou 
členové Řídícího výboru konkrétně obracet na zástupce, lídry pracovních skupin, tzn. jejich vedoucí. 
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Zajištění vedení  a komunikace v pracovních skupinách probíhá v součinnosti realizačního týmu a 
vedoucí pracovních skupin. Společně připraví program setkání, následně probíhá setkání. 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 a další  do Zásobníku 
projektů, který postupně v území tvoříme jako další výstup projektu MAP II. I pracovní skupiny se  podílí 
se hledání dalších finančních zdrojů k financování aktivit ve všech oblastech vzdělávání. Snahou 
realizačního týmu je přinášet na setkání pracovních skupin vždy nějaké novinky, nové zajímavé 
osobnosti, nová místa setkání k poznání nového prostředí a tím naplňovat sdílení dobré praxe. 
Bohužel, výše uvedené informace o nouzovém stavu, řadu těchto předjednaných setkání zrušila.  
V oblasti investičních potřeb se snaží mapovat vhodné dotační tituly.   
 
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.  
 
Stávající stav odborného a kompetentního zajištění – optimální, stabilizovaný. 
 
 

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. 
 

Co podnikneme pro zlepšení: Personální obsazení Realizačního týmu je od července 2019 kompletní 
a ustálené. Realizátor projektu v současné době nemá potřebu složení  Realizačního týmu obměňovat.  
 
Jaká opatření učiníme v oblasti personálních kapacit: Kladně hodnotíme pravidelnou obměnu na pozici 
odborného konzultanta, od počátku realizace byla na této pozici zkušená lektorka, Mgr. Eva 
Fruhwirtová, následovala Martina Peřinová, člověk dlouhodobě se pohybující v oblasti výchovy a 
vzdělávání v Kraji Vysočina. V pořadí třetím odborným konzultantem, byla Mgr. Eva Tulisová, odborník 
v oblasti prevence patologických jevů, logopedie a odborníkem v oblasti proinkluzivního vzdělávání. 
Nyní, v posledním období projektu MAP II, a to od 1. 7. 2020 vstoupila na tuto pozici Mgr. Dana Dlouhá, 
specialista na inkluzivní vzdělávání. Spolu s vedoucí pracovní skupiny pro rovné příležitosti připravuje 
program na setkávání skupin, spolupracuje na analytické části závěrečné podoby MAP II a spolupracuje 
na dotazníkových šetřeních v území. Svojí odbornou praxí obohacuje každé setkání. 
 
Odpovědnost a termíny: Za nastavení personálních kapacit je odpovědný realizační tým, vedení Města 
Bystřice nad Pernštejnem a Řídící výbor, kteří společně navrhované  změny prodiskutovali nebo měli 
možnost písemného připomínkování a následně ŘV na květnovém zasedání schválil. Termíny jsou 
shodné s nastavením žádosti a jsou dodržovány. 
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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)? 

RT: 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.  
 
PS: Pracovní skupiny se scházejí na různých místech v rámci území ORP, většinou v různých školách 
nebo organizacích, ve kterých členové PS pracovně působí nebo v sídle realizátora projektu na 
Městském úřadě Bystřice nad Pernštejnem. Pokud bude situace pro osobní setkávání nereálná, 
zavedeme on-line setkávání členů pracovních skupin, distančně. 
 
ŘV: Řídící výbor se setkává v šestiměsíčních intervalech.  
 
Pracovní skupiny se schází minimálně 4x ročně, některé se zpočátku realizace projektu setkávaly i 
častěji, nyní v situaci omezení  a opakovaného nouzového stavu je situace složitější, nahrazujeme on-
line setkáváním. Setkání jsou připravena členy realizačního týmu ve spolupráci s vedoucím pracovní 
skupiny, ten pak vyhotoví souhrnný zápis a na sdíleném disku jej ostatní členové mohou do určitého 
data doplňovat a upravovat, následně je zveřejněn na webu projektu. Pracovních skupin se účastní i 
hosté/odborníci na řešenou problematiku, kteří vnášejí do diskuse nové názory a podněty. 
 
Realizátoři MAP II: Nositelé MAP II v Kraji Vysočina navíc také spolupracují mezi sebou, pravidelně se 
scházejí ke sdílení zkušeností a dobré praxe. Setkání pod taktovkou NPI je plánované na podzim 2020. 
 
 
 
 

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. 
 
Co se osvědčilo a proč? 

 
Realizace MAP II v běžném období: 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. 

 
Realizace MAP II v období pandemie COVID-19: Už v jarním období 2020 jsme se stali koordinátory 
několika obecně-prospěšných aktivit, reagovali jsme tak na aktuální krizový stav v ČR a výzvy 
zdravotníků, kteří naléhavě žádali o pomoc. Za podpory Města Bystřice nad Pernštejnem a spolupráce 
několika obcí z příslušného ORP jsme jako realizační tým stáli za zorganizováním vzniku skupiny 
šikovných tiskařů ke tvorbě 3D tisku  - ochranných štítů pro lékaře, zdravotnický personál, prodavače i 
učitele. Ke spolupráci jsme přizvali místní základní a střední školy, Dům dětí a mládeže a společně jsme 
za finanční podpory města a obcí (100 % nákladů) dokázali během krátkého času vyrobit 500 
ochranných štítů a předali jsme je potřebným. Tato akce projektový tým MAP II s výše uvedenými velmi 
stmelila, u řady zřizovatelů i ředitelů škol/dva ředitelé jsou v týmu tiskařů/   byla velmi podporována a 
dobře vnímána. A jak souvisí aktivita s původním plánem či harmonogramem MAP II? Nikdo z nás 
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nepředpokládal, že se situace v celé společnosti, Evropě, globálně …změní během několika měsíců 
natolik, že omezí či dokonce naprosto zamrazí realizaci přichystaných aktivit.  
 
Dali jsme dohromady tým lidí z nejrůznějších míst našeho regionu, různých škol i různých organizací. 
Ve spolupráci s místními podniky, které materiálně i finančně přispívali k pokrytí nákladů, jsme dokázali 
rychle reagovat na to, co bylo v dané chvíli potřeba, ve volném čase šitím roušek a následně výrobou 
ochranných štítů. Začátky nebyly jednoduché, ale komunikace a sdílení dobré praxe bylo velmi 
prospěšné napříč celým spektrem účastníků, takže se dá tato spolupráce velmi dobře uchopit jako 
spolupráce s veřejností. 
 
Co naopak nefunguje a proč? 
Nouzový stav znemožnil výchovné a vzdělávací aktivity s proinkluzivním zaměřením, aktivity 
směřované k veřejnosti, hledáme nové termíny, které ladíme společně s lektory. Distanční vzdělávání 
na školách velmi zaneprázdňuje rodiče i pedagogy, není čas a prostor něco organizovat.  
 

 

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

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

Co podnikneme pro zlepšení: Díky nepříznivé pandemické situaci přesouváme řadu aktivit na 
podzim/zimu 2020. Zaměříme se více na cílovou skupinu „RODIČE a VEŘEJNOST“.  Jak jen to bude 
možné, v následujících měsících budeme organizovat besedy, semináře, workshopy zaměřené na téma 
proinkluzivní opatření, osvětu tohoto tématu, logopedické prevence určené pro pedagogy a rodiče. 
V oblasti inkluze a rovných příležitostí spolupracujeme s Agenturou pro sociální začleňování, termíny 
setkání u kulatého stolu neustále posouváme na pozdější datumy. I v těchto aktivitách se předpokládá 
účast rodičů. Využijeme k tomu nástroje komunikačního procesu, jako webové stránky Města Bystřice 
nad Pernštejnem, facebookový profil MAP II, místní periodika. Ukončování aktivit se předpokládá na 
jaro roku 2021, před finálním ukončením projektu. Ve školách budou i nadále probíhat relevantní 
programy na témata Sociální sítě, Výchova dětí a žáků v digitálním věku, Kyberšikana, Závislosti na PC? 
Pokud se situace dlouhodobě nezlepší, využijeme on-line  
 
Spolupracujeme se zřizovateli, místními podniky i Městem Bystřice nad Pernštejnem v oblastech 
týkajících se zlepšování okolního prostředí, ve kterém žijeme, recyklováním odpadků, obnovou 
životního prostředí. Nákladově v režii MAP II, pokud je to slučitelné s aktivitami MAP II, Akčním plánem 
na příslušný rok. Jsou i projekty, ve kterých participujeme na účasti, finanční stránka věci je zajištěna 
externími subjekty. 
 
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. Pomohla 
by nám delší časová dotace na zpracování připomínek k podaným ZoR a ŽoP, a to vzhledem k možné 
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karanténě, ošetřování členů rodin, čerpání řádné dovolené nebo pracovním neschopnostem členů 
realizačního týmu. 
 
Spolupráci s NIDV hodnotíme velmi kladně, jak při organizovaných setkáních, tak při konzultacích 
aktuální problematiky v průběhu realizace. Konzultace ke tvorbě a zpracování dokumentů MAP je 
velmi kvalitní a vítána. 
 
 

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. 
 
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. 
 
Monitorovací indikátory: MI jsou průběžně naplňovány v souladu se žádostí o podporu a 
předpokládáme, že je splníme. Zatím se nám, jakožto příjemcům dotace o podporu, jeví situace tak, že 
bychom nemuseli žádat o žádnou změnu projektu. 
 
Připravované dokumenty řádně prošly konzultačním procesem, byly zpracovány, připraveny a včas, 
připomínkovány realizačním týmem, pracovními skupinami, veřejností i Řídícím výborem. Následně 
budou schvalovány ŘV v listopadu 2020. Jedná se o Strategický rámec 11-2020, Harmonogram aktivit 
2020, Harmonogram 2021 a Evaluační zprávu č 5. 
 
 

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. V případě, kdy není možné uspořádat osobní 
setkání, je vhodné komunikovat prostřednictvím jiné nastavené komunikace, např. mailem, telefonicky 
nebo zpřístupněním sdílených dokumentů, do kterých je možné online doplňovat.  
 
Do budoucna nositel MAP II předpokládá, že bude nadále realizovat osobní setkání, která jsou 
motivační a přínosná pro obě strany.  
Zodpovědnost za informovanost nese realizační tým MAP II.  
 

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. 
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Vše podstatné bylo popsáno ve výše uvedených kapitolách. Podrobné, další relevantní informace, 

kalendář, dokumenty projektu i odkaz na FB je možné najít webové stránce: 

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

pernstejnem 

  

E. Shrnutí 

 
V této části uveďte shrnutí průběhu vnitřní evaluace, jakým způsobem byla realizována, kdo do ní byl 
zapojen, s kým byla diskutována. 
 
Již v prvním odstavci této evaluační zprávy jsme hodnotili současnou situaci jako velmi obtížnou pro 
realizaci nastavených aktivit. Neustále vyhledáváme alternativní možnosti, ale po pravdě musíme 
napsat, že školy a školská zařízení mají nyní tolik problémů se skloubením prezenční a distanční výuky, 
zajištěním dostupnosti vzdělávání pro žáky, kteří nemají IT vybavení, dostatečně kvalitní připojení 
k internetu apod., spolupráce s rodiči, že na projektové nabídky není prostor.  
 
I přes tato všechna úskalí lze konstatovat, že tento projekt MAP II je vnímán jako přínosný, na setkáních 
pracovních skupin i s řediteli škol často diskutujeme o smyslu projektu a o návaznost, jak vnímají 
přínosy, co jim projekt MAP II dal i vzal. Většina se kladně vyjadřuje k možnosti pokračování, více 
budeme řešit na základě konkrétních informací, avízo Výzvy na MAP II je září – říjen 2020 a na následné 
konferenci ředitelů škol toto téma otevřeme. 
 
Do vnitřní evaluace byli zapojeni všichni členové realizačního týmu MAP II ORP Bystřice nad 
Pernštejnem. Evaluace byla představena a diskutována v rámci pracovních skupin. Následně 
připomínkována a schválena Řídícím výborem. 
 

Za realizační tým, Ing. Jitka Zelená 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

PRŮBĚŽNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA 5_11_2020 

 

Schváleno Řídícím výborem MAP II, dne 19. listopadu 2020 

 

 

 

 

 

       Ing. Karel Pačiska 

   Předseda Řídícího výboru MAP II ORP Bystřice nad Pernštejnem 
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