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Třetí průběžná sebehodnotící zpráva za projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
ve správním obvodu ORP Nýřany II“ 

(zpráva je zpracována za období 1. 6. 2020 – 31. 5. 2021) 
 
Realizační tým: Pavla Adamcová (hlavní manažer projektu), do 1. 4. 2021 Ladislav Čása a 
od 1. 5. 2021 Kateřina Langmaierová (odborný konzultant pro oblast školství), Tomáš Svoboda 
(metodik a moderátor projektu), Andrea Kubernátová (finanční manažer), Zuzana Štychová 
(koordinátor), do 30. 6. 20202 Diana Zahradníková a od 1. 7. 2020 Pavla Adamcová 
(koordinátor), Pavel Cích (asistent koordinátora), Ivana Štenglová (asistent koordinátora) 
 
Datum zpracování: 11. 5. 2021 
 
Uspořádání účastníků v projektu, jeho vedení a klíčoví aktéři 
 
Hlavním rozhodovacím a koordinačním orgánem Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) 
v SO ORP Nýřany je Řídící výbor. Jednání Řídícího výboru upravuje schválený Jednací řád 
Místního akčního plánu SO ORP Nýřany. Řídící výbor zvolil na ustavujícím setkání předsedu 
Ladislava Čásu (tehdejšího ředitele Masarykovy ZŠ v Horní Bříze). Vyjma funkce předsedy 
není Řídící výbor dále nijak strukturován. Jednání Řídícího výboru jsou otevřená a přístupná 
všem zájemcům o řešenou problematiku. Vedením jednání Řídících výborů je pověřen 
předsedou Tomáš Svoboda (metodik a moderátor projektu). Metodik projektu je odpovědný za 
obsahovou správnost realizace projektu, a tedy i za obsahovou správnost a kvalitu všech 
předkládaných a projednávaných materiálů. Při vedení jednání tak může účastníky seznámit 
se všemi aspekty projednávaných materiálů. Metodik projektu je také školený facilitátor, a tudíž 
má s vedením obdobných platforem zkušenosti. Případné problémy a nejasnosti programu 
jednání jsou diskutovány a řešeny v kooperaci s předsedou Řídícího výboru. 

 
Na všech jednáních mají všichni účastníci stejný prostor pro diskusi, ať již jsou členy Řídícího 
výboru či ne. Všechna usnesení jsou přijímána na základě konsensu. Všechny podklady pro 
jednání Řídících výborů jsou rozesílány nejméně týden před samotným setkáním všem 
školám, vzdělávacím zařízením i dalším subjektům či jednotlivcům, které problematika akčního 
plánování vzdělávání v území zajímá. Zápis ze setkání je opět rozesílán všem zájmovým 
aktérům v území a je zveřejněn se všemi podklady na internetových stránkách MAS Radbuza 
(zpracovatele MAP). 

 
Odbornými platformami v partnerství jsou pracovní skupiny – pracovní skupina Čtenářská 
gramotnost, pracovní skupina Matematická gramotnost, pracovní skupina Rovné příležitosti, 
pracovní skupina Financování. Úkolem pracovních skupin je diskutovat dílčí části aktualizace 
analýzy MAP a také se podílet na tvorbě a realizaci akčního plánu. Jednotlivé pracovní skupiny 
také diskutují aktuální témata dané oblasti. K jednotlivým tématům jsou do pracovních skupin 
pozváni odborníci či zástupci relevantních institucí či organizací, které jsou na dané téma 
zaměřeny. Pracovní skupiny se setkávají 4x ročně a jejich setkání jsou otevřena všem 
zájemcům. Pozvánky na jednání pracovních skupin jsou distribuovány všem aktérům 
v regionu MAP SO ORP Nýřany.    
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Aktivity projektu 
 
Sebehodnocení projektu je strukturováno dle jednotlivých klíčových aktivit definovaných 
v projektové žádosti. Nejprve je zde popsán výčet činností v rámci jednotlivých aktivit za 
sledované období. Následuje výčet pozitiv (co se osvědčilo) a negativ (co nefunguje). 
 
KA1 – Řízení projektu 
V rámci Realizačního týmu proběhla změna na pozici koordinátora, kde Dianu Zahradníkovou 
nahradila od 1. 7. 2020 Pavla Adamcová a na pozici odborného konzultanta pro oblast školství 
nahradila Ladislava Čásu od 1. 5. 2021 Kateřina Langmaierová. Změny proběhly také na pozici 
kontaktních osob v následujících školách: 1. MŠ Horní Bříza, 2. MŠ Horní Bříza, ZŠ Pernarec, 
ZŠ a MŠ Heřmanova Huť, ZŠ a MŠ Žichlice, MŠ Vochov, ZŠ a MŠ Kozolupy, ZŠ a MŠ Úterý. 
 
Realizační tým se schází na poradách jednou za čtrnáct dní. Z těchto porad jsou pořizovány 
zápisy. Porad se neúčastní (pokud to není nezbytné) odborný konzultant pro oblast školství a 
vedoucí pracovních skupin a ani kontaktní osoby jednotlivých škol. Realizace harmonogramu 
projektu byla ve školním roce 2020/2021 ovlivněna epidemiologickou situací. Z tohoto důvodu 
nemohl realizační tým naplnit všechny cíle akčního plánu. 
 
KA 2 – Rozvoj a aktualizace MAP 
Řídící výbor MAP SO ORP Nýřany ve sledovaném období hlasoval (s ohledem na 
epidemiologickou situaci) pouze korespondenční formou (v období od 7. do 17. 12. 2020). 
Prostřednictvím korespondenčního hlasování řídící výbor schválil aktualizaci Strategického 
rámce MAP SO ORP Nýřany a pokračovaní projektů místního akčního plánování na Nýřansku. 
Nositelem projektu bude i nadále MAS Radbuza. 
  
Z hlediska naplňování komunikačního plánu bylo zpracováno 8 tiskových zpráv. 
 
Pracovní skupiny během sledovaného období pracovaly následujícím způsobem: 

− PS Čtenářská gramotnost – tato pracovní skupina se během sledovaného období 
sešla 3x (21. 8. 2020, 9. 9. 2020 a 14. 3. 2021). První dvě setkání proběhla prezenčně 
a třetí na platformě Teams. Obsahem těchto setkání byla realizace čtvrtého ročníku 
projektu Čtení – nejlepší učení. Dalším tématem bylo rozvíjení čtenářské gramotnosti 
v ostatních oborech.  

− PS Matematická gramotnost – tato pracovní skupina se během sledovaného období 
sešla 3x (17. 8. 2020, 16. 2. 2021, 1. 3. 2021). První setkání proběhlo prezenčně, 
ostatní dvě na platformě Zoom. Na setkáních této pracovní skupiny se řešilo 
fungování půjčovny pomůcek pro prohlubování digitální gramotnosti a problematiku 
nižších školních výkonů v oblasti matematiky. 
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− PS Rovné příležitosti – tato pracovní skupina proběhla ve sledovaném období 3x (9. 
6. 2020, 9. 2. 2021, 29. 4. 2021). První setkání proběhlo prezenčně, ostatní dvě na 
platformě Zoom. Tematicky byly zaměřeny na to, jak vést děti k sebeřízení. Proběhlo 
také setkání se zástupci Pedagogicko – psychologické poradny. 

− PS Financování – pracovní skupina proběhla během sledovaného období 3x (18. 9. 
2020, 5. 10. 2020, 26. 5. 2021). Tématem setkání bylo financování realizace Akčního 
plánu MAP SO ORP Nýřany, možnosti financování aktivit škol v období 2021 – 2027 
a nejčastější chyby v účetnictví a hospodaření škol zjištěné kontrolními orgány.    

 
Ve sledovaném období byl zpracován a projednán Akční plán MAP SO ORP Nýřany na období 
2021 – 2022. Proběhla také aktualizace Strategického rámce MAP SO ORP Nýřany. 
 
  
V rámci budování znalostní kapacity území proběhla realizace následujících akcí: 17. 6. Jak 
pracovat s Klokanovými kufry, 17. – 21. 8. 2020 Letní škola pro pedagogy, 5. a 10. 10. 2020 
Seminář pro sborovnu Supervize MŠ Třemošná,11. 11. 2020 Seminář pro sborovnu Supervize 
MŠ Vochov, 16. a 19. 11. 2020 Seminář pro sborovnu Supervize MŠ Třemošná, 22. 2. 2021 
seminář Karle, nevyrušuj!, 16. 4. 2021 webinář Revize ŠVP s ohledem na ICT v rámci setkání 
ředitelů, 26. 4. 2021 webinář pro rodiče Neznámá zákoutí virtuálního světa, 1. - 23. 4. 2021 
cyklus webinářů pro rodiče „Co s dětmi v době Covidu“ - Vochomůrky. 

 
Realizační tým také spolupracuje v rámci IPs Strategické řízení a plánování na školách, tím, 
že se pravidelně účastní setkání a konferencí pořádaných NIDV (NPI ČR). 
 
KA 3 – Evaluace a monitoring 
Obsah této aktivity tvoří tvorba a projednání této zprávy. Vedle sebehodnocení proběhla také 
změna rozpočtu projektu, jejímž cílem bylo mimo jiné zřízení pozice externího evaluátora. 
Evaluátor bude odpovědný za vyhodnocení realizace projektu. Evaluace proběhne dle 
evaluačního plánu poslední rok projektu. 
 
KA4 – Implementace MAP SO ORP Nýřany 
Během sledovaného období proběhla realizace následujících projektů: 
 
Iniciace partnerství a výměny zkušeností prostřednictvím školních parlamentů – aktuální 
ročník projektu byl kvůli epidemiologické situaci zrušen. 
 
Spolupráce ZUŠ při realizaci ZUŠ Open – aktuální ročník projektu měl proběhnout po dohodě 
ZUŠ SO ORP Stod a Nýřany ve Stodu. Nicméně byl kvůli epidemiologické situaci zrušen. 
 
Výměna zkušeností s diagnostikou dětí v MŠ – ve sledovaném období proběhl seminář 
zaměřený na diagnostiku dětí v MŠ. 
 
Čtení nejlepší učení –   ve sledovaném období proběhl čtvrtý ročník projektu. Byly zpracovány 
pracovní listy pro 5. ročník a napříč druhým ročníkem ZŠ. Do projektu se zapojilo 15 škol. 
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Spolupráce škol a ZUŠ na realizaci výchovných koncertů – projekt byl kvůli epidemiologické 
situaci zrušen. 
 
Dešťovka je kamarád – projekt, který je zaměřený na vzdělávací aktivity v oblasti problematiky 
hospodaření s vodou. Projekt probíhá ve spolupráci se spolkem Ametyst. V rámci projektu byly 
v zapojených školách instalovány sudy na dešťovou vodu a uskutečnily se vzdělávací 
programy. 
 
Supervize do škol – obsahem projektu je sílení supervizora školami na Nýřansku. Do projektu 
jsou zapojeny školy: MŠ Třemošná, MŠ Vochov, ZŠ Ispiria, ZŠ Pernarec. 
 
 
Pozitiva a problémy 
Z hlediska pozitiv je nutné zmínit, že se v rámci MAP daří naplňovat a realizovat řada akcí pro 
všechny cílové skupiny MAP. Důležitým aspektem práce realizačního týmu je snaha veškeré 
náměty z území zpracovávat a realizovat. Dalším důležitým aspektem je také spolupráce 
s MAP SO ORP Stod a také MAP SO ORP Blovice a Přeštice. Díky této spolupráci se snižují 
náklady (rozdělují se mezi spolupracující subjekty) na realizaci jednotlivých akcí a díky tomu 
faktu je možné uspořádat větší množství akcí.  

Problémem pro realizaci projektu byla zejména epidemiologická situace. Z výše uvedeného 
popisu je patrné, že se tato opatření dotkla zejména KA 4. Úprava realizace projektů 
implementační části bude konzultována s řídícím výborem MAP i s jednotlivými pracovními 
skupinami. Problémem je také, že nemohly na jednotlivých školách proběhnout strukturované 
rozhovory, které jsou podkladem pro akční plán. 

Nápravná opatření 
Jak již bylo výše v textu uvedeno, tak jednotlivá setkání pracovních skupin i vzdělávací aktivity 
jsou v nepříznivé epidemiologické situaci řešeny přes online platformy. Neproběhlé 
strukturované rozhovory jsou nahrazeny intenzivnější emailovou komunikací s jednotlivými 
školami. Realizační tým věří, že rozhovory bude možné uskutečnit v letních měsících. 
 
Výstupy, očekávané výsledky, udržitelnost 
 
Ve sledovaném období proběhlo 12 setkání PS, bylo realizováno 9 vzdělávacích akcí                        
a proběhlo jedno korespondenční hlasování řídícího výboru. Proběhlo vyhodnocení Akčního 
plánu MAP SO ORP Nýřany 2020/2021 a tvorba akčního plánu na období 2021/2022. 
 
Z předchozích kapitol je patrné, že projekt i přes nouzová opatření v souvislosti se šířením 
koronaviru naplňuje deklarované cíle a také harmonogram projektu (až na výše popsané 
problémy). Díky projektu se v řešené oblasti iniciuje či realizuje řada aktivit, které by bez tvorby 
MAP realizovány nebyly. Lze tedy říci, že realizace projektu naplňuje očekávání. Hlavní 
zásadou realizačního týmu je plánovat aktivity nejenom s ohledem na projektovou žádost, ale 
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hlavně s ohledem na možnosti a potřeby cílové skupiny a personální, materiální i finanční 
možnosti řešeného území. Důležitým závazkem pro realizační tým je udržení stávající důvěry 
zástupců cílových skupin v opodstatněnost projektu. 

 
Samotná průběžná sebehodnotící zpráva byla zpracována metodikem projektu na základě 
zadání od realizačního týmu MAP a následně projednána řídícím výborem dne 10. 6. 2021. 
Zpráva je zpracována s ohledem na metodiku pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV                                 
a v doporučeném rozsahu. Podrobnější informace o jednotlivých aktivitách a výstupech 
projektu je možné získat na internetových stránkách https://www.mas-radbuza.cz/projekty-
map/ma p-orp-nyrany/.  

mailto:info@mas-radbuza.cz
http://www.mas-radbuza.cz/
http://www.mas-radbuza.cz/
http://www.mas-radbuza.cz/
https://www.mas-radbuza.cz/projekty-map/ma%20p-orp-nyrany/
https://www.mas-radbuza.cz/projekty-map/ma%20p-orp-nyrany/

