
       

  

 
EVALUAČNÍ PLÁN 

Místní akční plán pro ORP Vysoké Mýto III. Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022951 
 
Cíl evaluace 

Vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v daném území probíhal v programovém období 2014-2023. Předmětem hodnocení bude 
zjištění, zda bylo dosaženo cílů MAP (účelnost), co akční plánování v území změnilo a přineslo aktérům v území (dopady) a zda je zajištěno, že se v akčním plánování bude v 
území pokračovat (udržitelnost).  

Evaluační otázky 

A. ÚČELNOST 
1. 1. Do jaké míry se v našem území podařilo dosáhnout hlavního i dílčích cílů MAP? 

Podotázky: 

• Jak se podle Vás změnila úroveň vzdělávání za posledních 6 let? Na základě čeho to hodnotíte? A v čem konkrétně přispěl MAP? 

• Jak Vám MAP pomohl ke zlepšení řízení Vaší školy? Jakým způsobem přispěl MAP k Vašemu osobnímu rozvoji? 

• Posunula se Vaše škola v oblasti společného vzdělávání? (Inkluze) 

• Jakým způsobem se Vám daří snižovat nerovnosti ve vzdělávání? 

• Zlepšila se spolupráce s rodiči, zřizovateli a mezi školami? Jak konkrétně? Pokud ne, co by Vám k tomu pomohlo? 

• Získáváte finanční podporu od místních zdrojů? 

 
 
B. DOPADY 

1. 1. Co se změnilo díky akčnímu plánování v našem území? 

Podotázky: 

• Co všechno se v území díky AP podařilo změnit? 

 



       

  

2. 2. Co akční plánování přineslo jednotlivým aktérům v území?  

Podotázky: 

• Co přinesl MAP těmto aktérům? 

 

2.  3. Co přinesla spolupráci s dalšími projekty k naplňování cílů MAP? 
Podotázky: 

• Jaké projekty jste od roku 2015 realizovali? Který pro Vás byl nejvíce přínosný? 

 
C. UDRŽITELNOST 

3. 1. Jakým způsobem se v MAP bude pokračovat? 

Podotázky: 

• Byli byste ochotní pokračovat ve společném setkávání i bez podpory MAPu? Jakou formou? Které aktivity za to stojí?  

• Pokud by nebyl MAP, jste ochotní si na společné aktivity přispět? 

• Jaká důležitá výzva stojí před vaší školou? 

• Co by pro Vaší školu bylo užitečné, aby pro Vás MAP v budoucnu realizoval? 

• V čem vidíte smysl, že má MAP pokračovat? 

 
Metody evaluace 
 

1. Řízené rozhovory 

- Budou prováděny jak individuálně (např. s řediteli) tak i skupinově (např. v pracovních skupinách)  

2. Dotazníkové šetření 

- Oslovení širší skupiny respondentů 

- Bude probíhat formou online (google forms) 

3. Desk research 

- Podkladem bude Dokument MAP za období projektů MAP I a MAP II 

 
Výstupy evaluace 

• Závěrečná evaluační zpráva 



       

  

- Jednotlivé metody evaluace budou zpracovány do kompletní a přehledné Závěrečné evaluační zprávy 

 
Harmonogram evaluací projektu MAP III Vysokomýtsko 
 
 

Témata 
evaluace 

Cíl Nastavení a zpracování 
evaluačního plánu 

Sběr dat Zpracování a 
připomínkování 

Nástroje Respondenti 

Účelnost Dosažení cílů 
projektu MAP 

Červenec – prosinec 
2022 

Leden – září 2023 Září – listopad 2023 Řízené rozhovory 
 

Ředitelé 
Pracovní skupiny 
Realizační tým 

Dopady Dopady akčního 
plánování v území 
(změny, přínosy) 

Červenec – prosinec 
2022 

Březen – květen 2023 Září – listopad 2023 Dotazníkové šetření Řídící výbor 
Pedagogičtí pracovníci 
Zřizovatelé 
Rodiče 
Pracovníci institucí ve vzdělávání 

Červenec – prosinec 
2022 

Leden – září 2023 Září – listopad 2023 Řízené rozhovory Ředitelé 
Pracovní skupiny 
Realizační tým 

Udržitelnost Pokračování 
akčního plánování v 
území 

Červenec – prosinec 
2022 

Leden – září 2023 Září – listopad 2023 Řízené rozhovory Ředitelé 
Pracovní skupiny 
Pracovníci institucí ve vzdělávání 

Červenec – prosinec 
2022 

Březen – květen 2022 Září – listopad 2023 Dotazníkové šetření Řídící výbor 
Pedagogičtí pracovníci 
Zřizovatelé 
Rodiče 
Pracovníci institucí ve vzdělávání 

 
 
Evaluační plán včetně Harmonogramu evaluací byl schválen Řídícím výborem dne 7. 12. 2022.   


