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Úvod  

Evaluace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III ORP Bučovice vychází z Metodiky 

tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání – Postupy MAP III; konkrétně se jedná 

o aktivitu A2 Evaluace procesu místního akčního plánování.  

Cílem realizace aktivity bude především monitoring a vyhodnocení procesu místního 

akčního plánování ve správním území ORP Bučovice ve vzdělávání. Bude hodnoceno období 

mezi lety 2014 až 2023.   

Toto vyhodnocování bude realizováno prostřednictvím naplánovaných a uskutečňovaných 

evaluačních aktivit, na kterých se bude podílet realizační tým projektu. Evaluace stanovuje 

cíle a evaluační otázky týkající se účelnosti, dopadů a udržitelnosti místního akčního 

plánování. V rámci realizace této aktivity je připraven časový harmonogram jednotlivých 

evaluací, zapojení cílových skupin do evaluace, nástroje a vhodné způsoby vyhodnocení 

procesu.  

Hlavním cílem evaluace bude tak identifikace přínosů akčního plánovaní pro děti a žáky, 

jejich rodiče, pedagogické pracovníky, zřizovatele škol i další subjekty, které jsou do procesu 

vzdělávání ve správním území ORP Bučovice zapojeny. 

Výstupy z jednotlivých šetření (jejich vyhodnocení, zpracování případných návrhů na 

opatření) a průběžná evaluační zpráva budou projednány v pracovních skupinách a Řídicím 

výborem MAP III. Celá aktivita bude zpracována do závěrečné evaluační zprávy.  
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a) Harmonogram klíčové podaktivity č. 2 – Evaluace  

 

Tabulka udává zařazení jednotlivých evaluačních činností během projektového období.  

b) Evaluace jako proces (cíle, témata, nástroje) 

Místní akční plánování ve správním území ORP Bučovice bylo realizováno projektem Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání v SO ORP Bučovice v období let 2016/2017. Sloužil k navázání partnerství a vytvořil 

prostor pro diskusi s nastavením priorit a cílů vzdělávání v oblasti. Absence projektu MAP II tento 

proces přerušila.  

Cíle evaluace vycházejí tedy z cílů projektu MAP III, které navazují na celý proces akčního plánování 

v oblasti: 

• Vytvoření stabilní platformy pro otevřenou komunikaci mezi všemi aktéry ve vzdělávání s cílem 

vytváření podmínek pro to, aby žáci dosahovali maximálních vzdělávacích úspěchů.  

o Vyšší informovanost rodičů a veřejnosti 

o Snazší předávání dobré praxe mezi školami 

• Zvyšování informovanosti veřejnosti o konkrétních inovacích v regionálním školství 

• Sdílení dobré praxe mezi klíčovými pracovníky škol (obzvláště v oblasti inkluze) 

• Podpora vedoucích pracovníků škol v kvalitní strategii řízení a dlouhodobém plánování 

• Podpora komunitního plánování a připravenost projektů spolupráce v území 

• Využívání nástrojů pro podporu vzdělávání a zdrojů, které v území jsou 

• Podpora porozumění principům vzdělávání mezi všemi aktéry v území 



 

 

Tabulka zobrazuje proces evaluace – témata, cíle, cílové skupiny, nástroje a způsob vyhodnocení 

 

 

c) Výběr cílových skupin evaluace 

Důležitým aspektem evaluace je výběr cílových skupin. Do procesu evaluace budou zařazeny 

následující cílové skupiny: 

1. Pedagogičtí pracovníci, včetně vedoucích pracovníků  

2. Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních 

služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže (NNO) 

3. Pracovníci organizací působících ve volnočasovém vzdělávání (DDM) 

4. Rodiče dětí a žáků 

5. Veřejnost 

6. Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působících ve vzdělávání 

7. Realizační tým MAP 

 



 

 

d) Popis jednotlivých cílových skupin 

1. Pedagogičtí pracovníci, včetně vedoucích pracovníků  

Ve 12 obcích správního obvodu (SO) ORP Bučovice působí 16 vzdělávacích subjektů (dle IČO), což je 21 

škol  (dle IZO) – 12 škol mateřských, 8 škol základních a 1 základní umělecká škola. Jedná se o obce 

Bučovice, Brankovice, Dražovice, Křižanovice, Letonice, Milonice, Mouřínov, Nemochovice, Nesovice, 

Nevojice, Rašovice, Snovídky.    

Do cílové skupiny pedagogičtí pracovníci řadíme zaměstnance všech uvedených škol, tzn. učitele, 

asistenty pedagoga, školní asistenty, speciální pedagogy, výchovné poradce a vedoucí pracovníky.  

2. Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních 
služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže (NNO) 

 

V oblasti pracuje několik neziskových organizací věnujících se mládeži, dále spolek Procyon z Letonic. 

Jejich členové jsou pro projekt jako cílová skupina zdrojem důležitých poznatků ve vzdělávání dětí.   

 

3. Pracovníci organizací působících ve vzdělávání  

 

V území působí Dům dětí a mládeže Bučovice (DDM) nabízející vzdělávací aktivity pro děti do 15 let. 

DDM vyjádřil zájem o aktivity MAP III, proto její pracovníci mohou být součástí evaluačního procesu. 

Dále v území působí 17 knihoven.  

 

4. Rodiče dětí a žáků 

 

K 31. 12. 2021 žilo ve správním obvodu ORP přibližně 2 600 dětí ve věku do 14 let. Rodiče těchto dětí 

tvoří tedy rozsáhlou cílovou skupinu, která má právo vyjadřovat se k rozvoji vzdělávání svých dětí.  

 

5. Veřejnost 

 

K 31. 12. 2021 žilo ve SO ORP přibližně 13 600 osob ve věku nad 15 let. Předpokládáme, že v této 

skupině jsou kromě rodičů patřících do předcházející cílové skupiny, také další osoby se zájmem o 

problematiku dětí v území ORP, jejich vzdělávání, a to jak školní, tak mimoškolní. Jedná se například o 

prarodiče dětí, seniory v obcích. Do této skupiny je možné zařadit také odbornou veřejnost.  

 

6. Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působících ve vzdělávání 

 

Ve SO ORP Bučovice je 20 obcí, jejichž představitelé vyjádřili souhlas s realizací MAP III v území a mají 

zájem o informace o aktivitách projektu, o dosahu místního akčního plánování.  

 

7. Realizační tým MAP 



 

 

Mezi cílové skupiny pro evaluaci byl zařazen také realizační tým projektu.  

 

e) Časový plán realizace jednotlivých evaluací  

 

f) Evaluační otázky 

Evaluace povede k vyhodnocení místního akčního plánování v těchto klíčových souvislostech v období 

let 2014 až 2023. 

1) Účelnost: posouzení dosažení cílů MAP a postupu v souladu s principy MAP 

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

1. 2. Co v dosažení těchto cílů bránilo, nebo jim naopak pomáhalo? 

1. 3. Do jaké míry se dařilo postupovat v souladu s principy MAP? 

2) Dopady: posouzení přínosů akčního plánování aktérům ve správním území ORP Bučovice 

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

2.2. Co akční plánování přineslo jednotlivým aktérům v území? 

2.3. Co přinesla spolupráce s dalšími projekty k naplňování cílů MAP? 

 

3) Udržitelnost: posouzení úrovně a kvality zajištění akčního plánování v budoucím období 

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

3. 2. Je plán udržitelnosti MAP realistický? 

 

g) Závěr 

Cílem popsané evaluační činnosti bude vyhodnocení procesu místního akčního plánování ve 

vzdělávání v SO ORP Bučovice v období let 2014 až 2023. Evaluace bude prováděna smíšenou 

formou.  

Výstupem bude závěrečná evaluační zpráva, která odpoví na stanovené otázky. Výstupy a zjištění 

celého procesu evaluace budou poskytnuty aktérům v území.  

V Hruškách dne 29. 4. 2022. Zpracovala: Mgr. Jitka Schovancová  


