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Evaluační plán projektu „Místní akční plán vzdělávání II ve správním obvodu 
ORP Stod“ 

 
Cílem evaluačních aktivit je vyhodnotit nejen úspěšnost postupů použitých k vytváření 
partnerství, ale také funkčnost a kvalitu partnerství samotného. Další oblastí je vyhodnocení 
akčního ročního plánu, jeho výsledků a dopadů na MAP. Vyhodnocování bude probíhat během 
realizace celého projektu a získané poznatky budou průběžně zapracovávány.  Evaluaci bude 
provádět realizační tým projektu.  
 
Metody evaluace:  

• Polostrukturované rozhovory:  

cílové skupiny: zástupci vedení škol, DDM a ZUŠ 

• Workshop (Focus Group):  

cílové skupiny: Pracovní skupiny, zástupci vedení škol, DDM a ZUŠ, učitelé, NNO, 
rodiče, zřizovatelé 

• Dotazník:  

cílové skupiny: účastníci vzdělávacích akcí, pracovní skupiny, zástupci vedení škol, DDM 
a ZUŠ 

• Řízená diskuse týmu:  

cílové skupiny: Realizační tým  
  
Harmonogram evaluace 

Termín Cíl Cílová skupina Metoda 

První rok projektu 

6/2018 – 10/2018 Vyhodnocení MAP I ŘV, realizační tým, Řízená diskuse, 
porada týmu 

Průběžně po celou 
dobu trvání projektu 

Hodnocení 
vzdělávacích akcí 

účastníci 
vzdělávacích akcí 

Evaluační dotazník 

11/2018 – 2/2019  Hodnocení potřeb 
škol  

vedení škol Polostrukturované 
rozhovory 

5/2019 1. sebeevaluační 
zpráva 

realizační tým 
ŘV 

Řízená diskuse 

5/2019 Vyhodnocení 
realizace akčního 
plánu MAP 

realizační tým 
ŘV 

Řízená diskuse 

Druhý rok projektu 

6/2019  Hodnocení průběhu 
projektu 

RT Porada týmu 
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10/2019 Hodnocení průběhu 
projektu 

zřizovatelé Workshop 

11/2019 – 4/2020  Revize vize, priorit a 
cílů MAP 

PS  Workshopy 

2/2020 – 5/2020 Vyhodnocení 
realizace akčního 
plánu MAP 

PS, ŘV, realizační 
tým 

Workshopy, Řízená 
diskuse 

5/2020 2. sebeevaluační 
zpráva 

realizační tým 
ŘV 

Řízená diskuse 

Třetí rok projektu 

6/2020  Hodnocení průběhu 
projektu 

RT Porada týmu 

10/2020 Hodnocení průběhu 
projektu 

zřizovatelé Workshop 

2/2021 – 5/2021 Vyhodnocení 
realizace akčního 
plánu MAP 

PS, ŘV, realizační 
tým 

Workshopy, Řízená 
diskuse 

3/2021 – 8/2021  Hodnocení potřeb 
škol  

vedení škol Polostrukturované 
rozhovory 

5/2021 3. sebeevaluační 
zpráva 

realizační tým 
ŘV 

Řízená diskuse 

Čtvrtý rok projektu 

6/2021  Hodnocení průběhu 
projektu 

RT Porada týmu 

10/2021 Hodnocení průběhu 
projektu 

zřizovatelé Workshop 

2/2022 – 5/2022 Vyhodnocení 
realizace akčního 
plánu MAP 

PS, ŘV, realizační 
tým 

Workshopy, Řízená 
diskuse 

1/2022 – 4/2022  Hodnocení naplnění 
vize, priorit a cílů 
MAP 

PS  Workshopy 

5/2022 Závěrečná 
sebeevaluační 
zpráva 

realizační tým 
ŘV 

Řízená diskuse 

4/2022 – 5/2022 Hodnocení realizace 
projektu 

PS, účastníci 
vzdělávacích akcí, 
ŘV, vedení škol 

Evaluační dotazník 
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