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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?
V rámci MAP byly sestaveny tyto orgány: Realizační tým, Řídící výbor, Partnerství MAP
a Pracovní skupiny (PS).
Realizační tým je z pohledu kompetencí a odpovědnosti nastaven optimálně. Je složen
z klíčových odborníků, jejichž odbornost a zkušenosti zcela odpovídají potřebám při tvorbě
MAP. V rámci projektu MAP II byl Realizační tým rozšířen a rozdělen na dvě skupiny –
Realizační tým MAP (RT MAP) a Realizační tým Implementace. Součástí RT je i facilitátor.
Složení RT MAP je původní a zcela znatelně je vidět jejich erudovanost vzhledem
k předchozím zkušenostem při realizaci prvního MAP. To je velmi výrazným pozitivem.
Řídící výbor je složen ze zástupců jednotlivých aktérů MAP, včetně povinných členů. Tím je
zajištěna dostatečná reprezentativnost Partnerství MAP. Většina členů ŘV jsou původní
členové předchozího MAP.
Partnerství MAP je složeno ze zástupců škol a školských zřízení, zřizovatelů, rodičů a
zástupců neformálního vzdělávání.
Pracovní skupina pro financování
Vedoucí skupiny je zástupce zřizovatelů, odborník na finanční management, projektové řízení
a financování školských zařízení. Dalšími členy PS jsou odborníci na tvorbu a vyhodnocování
rozpočtů samospráv, ředitelka největší ZŠ v ORP Svitavy a projektová manažerka se
zkušenostmi s řadou projektů financovaných z prostředků EU. PS efektivně vykonává svou
činnost.
Pracovní skupina pro rovné příležitosti
Vedoucí skupiny je zkušený odborník na prostředí a problematiku inkluze včetně vytváření
síti služeb pro handicapované příjemce. Dalšími členy PS je zástupce školních psychologů se
zkušenostmi s řízením Mateřského a rodinného centra, zástupce zřizovatelů, ředitelka
vesnické MŠ a ZŠ a speciální pedagog. PS je aktivní ve snaze porozumět Metodice pro rovné
příležitosti a pracovat dle jejich pokynů, což se ji daří.
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Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti
Vedoucí skupiny je ředitelka místní knihovny se zkušenostmi v oblasti spolupráce se školami,
vzděláváním a osvětovými akcemi pro školy, pedagogy a veřejnost. Dalšími členy PS je
zástupce knihovny, dlouholetá učitelka ČJ, která má na starosti spolupráci se školami v oblasti
ČG, odborník na propojení oblastí literatury a divadla, odborník na oblast práce s IT ve
vzdělávání, zástupce velké MŠ a ředitelka ZŠ. PS velice aktivně spolupracuje, připravuje a
realizuje mnoho aktivit v rámci Implementace MAP. Vzdělávací akce mají vysokou
odbornost a atraktivnost. Spolupráce se školami se velice prohloubila a přináší zajímavé
výstupy (soubor básní žáků 7. třídy).
Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti
Vedoucí skupiny je dlouholetá ředitelka MŠ a ZŠ, učitelka matematiky a chemie. Dalšími
členy PS je odborník na oblast práce s IT ve vzdělávání, ředitel vesnické MŠ a malotřídní ZŠ,
současně učitel matematiky používající nové metody výuky a ředitelka velké MŠ, aktivní
inovativní pedagog ZŠ. PS je velice činná, připravuje a zajišťuje realizaci vzdělávacích akcí,
které mají vysokou odbornou úroveň. Členové se aktivně zajímají o nové metody ve výuce
matematiky a absolvují setkání a stáže se zkušenými školami.
Pracovní skupina pro rozvoj polytechniky
Vedoucí skupiny je ředitel velké základní školy a odborník na technickou a polytechnickou
výchovu i vzdělávání se zaměřením na oblast programování, robotiky a počítačové techniky.
Dalšími členy PS je zástupce SVČ Svitavy – jedné z nejvýznamnějších organizací v oblasti
výchovy a využití volného času dětí a žáků v regionu, zástupce městského muzea, které
zabezpečuje dlouhodobou polytechnickou a řemeslnou výchovu pro MŠ, ZŠ i veřejnost
v regionu. Dalším členem je pedagog disponující motivačními schopnostmi a inovativní prací
s žáky. Součástí PS je také zástupce SOU, které spolupracuje s velkými technickými podniky
a firmami v regionu. SOU je součásti projektu Implementace KAP. Skupinu doplňují vybraní
odborníci a lektoři na polytechnické vzdělávání. PS zajišťuje a realizuje širokou paletu aktivit
v rámci Implemenace MAP. Zrealizované aktivity mají pozitivní ohlas jak u dětí, tak i u
rodičů. Díky přípravám aktivit dochází k prohloubení spolupráce a komunikace jednotlivých
škol z ORP s PS a manažerkou projektu.
Pracovní skupina zástupců škol
Z důvodu množství zapojených osob i rozmanitosti témat ke komunikaci je vedoucím skupiny
profesionální mediátorka, facilitátorka a supervizorka se zkušenostmi s jednáním se zástupci
škol. Členy jsou zástupci zapojených škol, kteří nejsou členy ostatních PS, RT. U takto velké
skupiny je problematická hojná účast na společných jednání. Jako velice efektivní se ukázala
osobní komunikace.
2. Jaké je odborné zajištění diskuzních platforem? Je stávající stav uspokojující a proč?
Nastavení kompetencí Řídícího výboru vyhovuje procesu akčního plánování s cílem tvorby
MAP.
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Řídící výbor funguje jako celek, který je pravidelně informován, společně projednává,
připomínkuje a schvaluje podklady a výstupy MAP. Z tohoto důvodu nebyly rozděleny
kompetence mezi jednotlivé členy Řídícího výboru, vyjma předsedy, který je oprávněn
podepisovat schválené dokumenty.
Složení Řídícího výboru zajišťuje dostatečnou odbornou úroveň diskuze.
Řídící výbor je veden manažerkou projektu a jednání probíhají efektivně.
Pracovní skupiny mají dostatečnou odbornou úroveň k podílení se na tvorbě MAP. Vedoucí
pracovních skupin jsou zároveň členy obou RT, tudíž je zajištěn efektivní přenos informací.
Vzdělávací aktivity jsou velmi dobře odborně zajištěny a jejich realizace je přínosná pro
proces tvorby MAP
3. Co podnikneme pro zlepšení resp., jaká opatření učiníme v oblasti personálních
kapacit projektu? Kdo bude za opatření zodpovědný? Kdy budou dokončena?
V této oblasti neidentifikujeme žádné problémy.
b) Aktivity projektu
1. Jakým způsobem v současné době probíhá setkávání členů MAP (periodicita, forma,
kdo moderuje)?
Realizační týmy se schází operativně dle potřeby, cca 1x za 14 dní. Jednání vede manažerka
projektu. Dále členové Realizačních týmů intenzivně komunikují prostřednictvím emailů,
telefonátů a osobních konzultací.
Řídící výbor se schází dle potřeby nejméně 1x za 6 měsíců. Hlavním komunikačním kanálem
Řídícího výboru je emailová korespondence. Touto cestou jsou členům zasílány veškeré
podklady. S některými členy probíhá dle potřeby i osobní a telefonická komunikace.
Partnerství se setkává 1x za rok. Informace, materiály, zpracované dokumenty a výstupy
projektu jsou Partnerství zasílány elektronicky.
Pracovní skupiny se setkávají pravidelně, min. 4x ročně. Jednání pracovních skupin vede
vedoucí PS.
2. Co se nám osvědčilo a proč? Co naopak nefunguje a proč?
Realizační tým MAP je plně funkční. Rozdělování úkolů a kompetencí funguje dobře, a to
na základě zkušeností členů RT z předchozího projektu MAP. Realizační tým průběžně
zpracovává data, aktualizuje jednotlivé části MAP, monitoruje realizaci projektu, zpracovává
evaluační zprávy, vytváří dílčí podklady a výstupy, které předkládá Řídícímu výboru a
Partnerství.
Realizační tým Implementace je také funkční. Zajišťuje a organizuje realizaci
naplánovaných implementačních aktivit. Podílí se na tvorbě MAP a připomínkují zpracované
podklady RT MAP
Řídící výbor plní určené kompetence a je funkční. Jako nejefektivnější při řešení
jednotlivých úkolů v rámci tvorby MAP se ukázala osobní komunikace s konkrétními členy.
Naopak méně efektivní je společné setkávání, a to z důvodu malé účasti některých členů
Řídícího výboru, kteří jsou časově vytíženi.
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Efektivita fungování Partnerství jako celku není zcela dostačující. Nejvíce se zapojují
školská zařízení a neformální vzdělavatelé. Díky tomu dochází k provázanosti a spolupráci
mezi těmito subjekty, která se stále prohlubuje. Partnerství je v této oblasti naplňováno.
Nejmenší zájem projevují zřizovatelé a to z důvodu velké vytíženosti.
Prostřednictvím realizace implementačních aktivit v oblasti čtenářské gramotnosti a
polytechniky se podařilo do projektu více zapojit rodiče.
Pracovní skupiny jsou funkční, pracují samostatně, dostatečně plní povinnosti vycházející
z Postupů MAP II. Vzhledem k pestrému složení skupin členové předkládají velmi zajímavé
návrhy na různé aktivity. Osvědčilo se jmenovat členy RT jako vedoucí jednotlivých PS,
protože tak dochází k efektivnímu předávání informací.
3. Co podnikneme pro zlepšení, resp. jaká opatření učiníme pro efektivnější realizaci
aktivit projektu? Kdo bude za opatření zodpovědný? Kdy budou dokončena?
Ze zkušeností vyplynulo, že v našem území je efektivnější pracovat s konkrétní cílovou
skupinou než s Partnerstvím jako celkem.
Plánujeme se zaměřit na větší míru zapojení a spolupráci se zřizovateli. Do konce roku 2019
bude realizováno samostatné jednání určené pouze pro zřizovatele. Za opatření bude
zodpovědná manažerka projektu.
Předpokládáme, že vhodným prostředkem pro zapojení rodičů by mohly být vzdělávací
aktivity, které se jich bezprostředně dotýkají, a to na téma výchova a vzdělávání dětí. Tímto
směrem plánujeme docílit zlepšení.
4. Jakou podporu byste při realizaci projektu uvítali od Řídícího orgánu OP VV/MŠMT
či Odborného garanta?
Při realizaci projektu by nám pomohla společná setkání s tvůrci Postupů MAP II a konkrétní
diskuse nad požadavky dané metodiky. Pro lepší ujasnění a připomenutí těch nejdůležitějších
povinností by bylo dostačující setkáni 1x za rok.
c) Výstupy, očekávané výsledky, udržitelnost
1. Jaké byly původně plánované a jaké jsou v tuto chvíli reálné výstupy z projektu
MAP?
Za dobu 12 měsíců realizace projektu byly vytvořeny tyto výstupy:
Analýza dotazníkového šetření dle Metodiky pro rovné příležitosti
Aktualizovaný Strategický rámec MAP pro ORP Svitavy
Aktualizovaná dokumentace MAP – část Řízení procesu MAP – zpracovaný komunikační
plán
Aktualizovaná dokumentace MAP – část Řízení procesu MAP
Výstupy PS – zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS, zpracované návrhy aktivit
spolupráce a aktivit škol nastavující rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání a ve
čtenářské a matematické gramotnosti, zpracované návrhy financování aktivit, seznam
místních lídrů
Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II za jednotlivé PS.
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2. Která nastavení 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 ní zodpovědný?
Nastavená komunikace v rámci projektu je efektivní a není potřeba ji měnit.
d) Dodatečné informace

e) Shrnutí
Průběžnou sebehodnotící zprávu zpracoval Realizační tým. Nejdříve byla Realizačnímu týmu
předána aktuální Metodika pro vnitřní evaluaci k nastudování. Na základě poznámek
Realizačního týmu byl manažerkou projektu a členkou Realizačního týmu připraven návrh
Průběžné sebehodnotící zprávy, který byl projednán 10. 4. 2019 a schválen Realizačním
týmem na jednání 24. 4. 2019.
Zapsala: Stanislava Vaněčková
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