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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? 
 

Kompetence klíčových aktérů jsou nastaveny optimálně. Členy řídícího výboru 
jsou zkušení zástupci škol s dlouholetou praxí a současně odborníci z veřejné 
správy nebo odborníci z oblasti neformálního vzdělávání. Vzhledem 
k přibývajícím povinnostem a období covidové pandemie Řídící výbor 
v posledním roce schvaloval převážnou část dokumentů per rollam. Všechny 
dokumenty byly vždy nejprve konzultovány s členy PS, poté zaslány 
s dostatečným předstihem ŘV. Případné připomínky byly vždy včas vypořádány. 
Vzájemná spolupráce realizačního tým, členů PS i zástupců ŘV funguje na dobré 
úrovni. I nadále funguje spolupráce se zástupci NPI.  Na projekt Strategické 
řízení a plánování ve školách a v územích navázal projekt P-AP (Metodická 
podpora akčního plánování), prostřednictvím které je subjektům realizující 
projekt MAP poskytována metodická podpora. Nadále probíhají online i 

prezenční setkání, kde jsou sdíleny zkušenosti a příklady z praxe mezi 

nositeli projektu MAP II/III v Kraji Vysočina.  

 

2)  Jaké je odborné zajištění diskuzních platforem? Je stávající stav 
uspokojující a proč? 

 

Nastavení kompetencí diskusních platforem je dle procesu akčního plánování.  
Odborné zajištění je zaručeno tím, že členy ŘV i členy pracovních skupin jsou 
ředitelé s dlouholetou praxí. Současně se v průběhu realizace obměňují 
členové pracovních skupiny, kteří přináší do problematiky vzdělávání a 
místního akčního plánování nový pohled a aktuální problematiku.  

Výběr témat a konkrétních lektorů probíhá na základě spolupráce zapojených 
subjektů především ze strany pracovních skupin. Během setkání jsou 
diskutována různá témata (související s tématem PS), na základě kterých jsou 
později vybírány workshopy a seminář pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků i žáků. Odbornost je zjišťována na základě vyhledávání informací, 
recenzí nebo zjišťování napříč komunitou realizátorů MAP II a to nejen z kraje 



 

 

Vysočina, ale napříč Českou republikou. Tyto zkušenosti jsou sdíleny ve 
skupině Místní akční plány v Česku. RT se také na základě dobré spolupráce 
může obrátit na spřízněné realizátory MAP telefonicky. Dochází také 
k opětovnému oslovení lektorů, kteří pro MAP své workshopy/semináře  
realizovali.  RT pokračuje v zajištění administrativní stránky věci, jako je 
zasílání pozvánek nebo zajišťování aktuálních informací z oblasti vzdělávání. 

Vzhledem k velmi dobrým zkušenostem s realizací online školení probíhalo 
několik dalších implementačních aktivit také online formou. Výhodou těchto 
online setkání byla pro pedagogy úspora času a snazší organizační zajištění. 
Většina zapojených zástupců však apelovala na prezenční formu a možnost 
osobního kontaktu.   

Všechny informace o realizaci projektu, implementačních aktivitách a  jsou 
pedagogům zasílány na emailové adresy, současně zveřejňovány na facebookovém 
profilu MAP Havlíčkobrodsko a Světelsko a na webových stránkách  
www. královska - stezka.cz.  

V průběhu posledního roku realizace byly realizovány čtyři setkání pracovních 
skupin. Tři setkání proběhly prezenční formou, pouze jedna online. Během 
diskuzí na PS se zástupci PS shodli na kombinaci online i prezenční formy 
setkávání. Zajímavé bylo předposlední setkání, na které byla pozvána pan Eva 
Fruhwirtová, která pedagogům představila koncem vzdělávacího programu 
Mozkoherna, jejímž cílem je prevence syndromu vyhoření, trénink mozkových 
vln a trénink logického myšlení. Poslední setkání PS se neslo především 
v duchu hodnocení projektu a plánování projektu navazujícího.   

V posledním roce došlo k aktualizaci Strategického rámce a současně přenesení 
investičních záměrů do Tabulek investičních priorit pro období 2021 – 2027 
(zveřejněno na webových stránkách územní dimenze). Byl také aktualizován 
Akční plán pro školní rok 2022/2023.  
 

3)  Co podnikneme pro zlepšení resp. jaké/jaká opatření učiníme v oblasti 
personálních kapacit projektu? Kdo bude za opatření zodpovědný? Kdy budou 
dokončena? 

 V posledním roce realizace se personální složení projektu významně neměnilo. 
K dubnu 2022 skončila na pozici asistent/ka ředitele Květa Lutnerová (za 
město Havlíčkův Brod – partner s finančním příspěvkem). Předběžně byl 
zjišťován zájem o působení v navazujícím projektu MAP III. Většina již 
zapojených aktérů mají zájem i nadále pokračovat. Důvodem nezájmu nadále 
působit v projektu je velká časová vytíženost pedagogických pracovníků.   



 

 

 

B)  AKTIVITY PROJEKTU 

1)  Jakým způsobem v současné době probíhá setkání aktérů v území 
participujících na tvorbě/aktualizaci MAP II, tj. Řídícího výboru a 
pracovních skupin (periodicita, forma, kdo moderuje)? 

V průběhu uplynulého roku (1. 9. 2021 – 31. 8. 2022) se sešly pracovní skupiny 
čtyřikrát (prosinec, květen, červen, srpen). Jedno/dvě setkání proběhly 
online a dvě prezenční formou. Dle názorů členů pracovních skupiny je ideální 
volbou kombinace prezenční i online formy. V rámci prosincového setkání 
pracovních skupin byla pozvánka paní Markéta Štěpánová z organizace Gender 
Studies, o.p.s., která členům pracovních skupiny přednesla téma týkající se 
rovnosti pohlaví nebo jak správně rozvíjet žákovské kompetence. Hlavním 
tématem byla volba povolání a podpora kariérního poradenství. Účastníkům byly 
v návaznosti na toto setkání poskytnuty příručky, které se tímto tématem 
zabývají (Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce, Volba 
povolání bez předsudků).  Na květnovém setkání vystoupilo hned několik hostů 
Lucie Dostálková (člen kabinetu Čtenářského jazyka a literatury – projekt 
SYPO, Lucie Škrdlová (vedoucí Centra pro podporu integrace cizinců pro Kraj 
Vysočina), Lukáš Válka (zástupce Národního pedagogického institutu). Květnové 
setkání bylo současně vzdělávací a zároveň chtěl RT poděkovat zástupcům 
pracovních skupin za jejich aktivitu a práci, proto pozval jako hosta paní 
Evu Fruhwirtovou s programem Mentální trénink pro pedagogy. Tento program 
slouží k aktivizaci mozku, prevenci syndromu vyhoření a rozvoji mentální 
kondice. Závěrečné setkání se neslo ve formálnější rovině, byla diskutována 
návazná spolupráce zapojených subjektů, hodnocení projektu v rámci diskuze a 
proběhlo hodnocení prostřednictvím dotazníkového šetření. Všechny setkání 
vedl především zástupce realizačního týmu ve spolupráci s vedoucím skupiny 
nebo ve spolupráci s pozvanými hosty. V průběhu setkání byla diskutována 
potřebná témata a dokumenty. Členové pracovních skupin také připomínkovali 
dokumenty a následně se doptávali na další otázky. Podklady a organizační 
zajištění bylo v kompetenci realizačního týmu.  

Řídící výbor se vzhledem k vytíženosti zapojených zástupců prezenčně v tomto 
roce nesešel. Potřebné dokumenty byly zaslány zástupcům prostřednictvím 
emailu a následně po zapracování připomínek schváleny. Došlo ke schválení 
aktualizovaného Strategického rámce a Tabulek investičních priorit pro období 
2021 – 2027 a  Akčního plánu pro školní rok 2022/2023. 



 

 

Členem řídicího výboru již není zástupce Agentury pro sociální začleňování, 
protože došlo k ukončení projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích 
se sociálně vyloučenými lokalitami“ k 30. 4. 2022.  

2)  Co se nám osvědčilo a proč? Co naopak nefunguje a proč? 

Co se nám osvědčilo: 

 dokončení regionální učebnice, distribuce do škol 
 realizace seminářů online i prezenční formou 
 informování veřejnosti prostřednictvím pravidelných periodik 
 realizace zajímavých seminářů na aktuální témata 
 realizace Lesní pedagogiky pro 1. stupeň a MŠ 
 přednášky do škol na téma mediální gramotnost – představení 

zpracovaných materiálů (Jak se vyznat v informacích na internetu) 
 pokračování v navázané spolupráci se zástupci projektu P-AP (sdílení, 

předávání informací) 
 proběhlo každoroční setkání partnerů a členů projektu 
 předání regionální hry školám – Jak dobře to u nás znáš?  
 dobrá spolupráce s PPP a SPC Havlíčkův Brod 
 realizace dvou exkurzí – sdílení příkladů dobré praxe  

 

Co se nám naopak neosvědčilo/nepovedlo: 

 nesešel se prezenčně ŘV  

 nízká spolupráce některých subjektů 

 stále se nepodařilo nastavit vhodnou spolupráci s Krajskou knihovnou 

Vysočiny 

 málo pružná emailová komunikace – musí se spíše přistupovat 

k telefonické nebo osobní komunikaci 

 se ZUŠ se dlouhodobě nedaří navázat kvalitní spolupráci, specifická 

skupiny 

 podprůměrná aktivita členů PS, RT by si představoval větší angažovanost 
některých členů v rámci jednání PS 

 

 



 

 

3)  Co podnikneme pro zlepšení, resp. jaké/jaká opatření učiníme pro 
efektivnější realizaci aktivit projektu? Kdo bude za opatření zodpovědný? 
Kdy bude/budou dokončena? 

V návazném projektu MAP III se bude RT snažit poučit se z chyb a 

zkušeností, se kterými se potýkal v průběhu projektu MAP II. Cílem je také 
zvýšit aktivitu a motivovat členy pracovních skupin. Současně bude zváženo 
aktuální složení ŘV, který je velmi dobře personálně obsazen, avšak to se 
odráží na pracovní vytíženosti členů. Současně bude kladen důraz na osobní 
kontakt a schůzky se zapojenými členy.  

4)  Jakou podporu byste při realizaci projektu uvítali od Řídícího orgánu OP 
VVV/MŠMT/Odborného garanta? 

V posledním roce realizace došlo k situaci, kdy byl v zástupu jiný manažer. 
Docházelo tak k nesrovnalostem, kdy na konci projektu bylo nutné dokládat 
dokumenty, které dosud stálý manažer projektu nepožadoval. Chválíme však 
vstřícnost a rychlou komunikaci při vyřizování dotazů a jednání. Kladně opět 
hodnotíme semináře a společná jednání týkající se projektu MAP II i 
navazujícího MAP III.  

 

C)  VÝSTUPY, OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY, UDRŽITELNOST 
1)  Jaké byly původně plánované a jaké jsou v tuto chvíli reálné výstupy 
projektu MAP II? 

Ve sledovaném období proběhlo 20 aktivit pro pedagogické pracovníky a 
žáky. Jednalo se především o dlouhodobě plánované workshopy, semináře nebo 
vzdělávací aktivity. Byly zrealizovány vlivem covidu odkládané aktivity. 
Některé stále probíhali online, ale většina z nich byla realizována 
fyzicky. V září byla podána žádost o změnu, kdy došlo k navýšení 
indikátoru 51017 z cílové hodny ty 50 na 95 jednotek. Žádost byla obratem 
schválena. Jednalo se o zvýšení počtu uspořádaných jednorázových aktivit. 
Při žádosti o podporu nemohl realizační tým dostatečně odhadnout celkový 
počet realizovaných aktivit. Všech 95 aktivit se podařilo zrealizovat.  

Pracovní skupiny se ve sledovaném období sešly čtyřikrát, tak jako bylo 
plánováno. Proběhla také aktualizace potřebných dokumentů, které byly 
aktualizovány. Do budoucího projektu bude nutné zvážit složení členů 



 

 

pracovních skupin a Řídícího výboru. Někteří členové budou zajisté 
obměněni i vzhledem k plánovaným volbám do obecních zastupitelstev.  

V rámci dobré spolupráce s vydavateli místních periodik i nadále probíhá 
informování veřejnosti prostřednictvím článků a reportáží (Listy z Golčova 
Jeníkova, Posel Haberska, TV HBin). Průběžně jsou informace také přidávány 
na webové stránky kralovska-stezka.cz a facebookový profil MAP 
Havlíčkobrodsko a Světelsko.  

 

2)  Která nastavení/formáty 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 ni zodpovědný? 

V rámci komunikace s aktéry ve vzdělávání byla využívána emailová, 
telefonická i osobní komunikace. Nejvíce se osvědčil opět osobní kontakt. Po 
dlouhé covidové pauze pedagogové cítili potřebu fyzického kontaktu. Dále byla 
využívána telefonická komunikace, která se také jevila jako velmi efektivní. 
Emailová komunikace funguje s aktivnějšími školami. U ostatních je nutně 
v některých případech více urgovat nebo zaslat informace nejen vedení, ale i 
jednotlivým pedagogům. Do budoucna bychom chtěli apelovat na pedagogy ohledně 
důležitosti a kontroly emailové korespondence a to především na osobních 
schůzkách nebo setkáních. Vyhovující je přihlašování na jednotlivé aktivity 
prostřednictvím Google formuláře, který je současně využíván pro zjišťování 
zpětné vazby. Od nového roku došlo také ke změně emailové adresy nositele 
projektu. O této změně byli zapojení aktéři několikrát informováni. Vhodným 
způsobem předávání informací a komunikace s dalšími realizátory projektu MAP 
II jsou osobní/online setkání v rámci Kraje Vysočina nebo facebookové skupiny 
(MAP v Kraji Vysočina, Místní akční plány v Česku).  

D)  DODATEČNÉ INFORMACE 
Nejsou. 

 

E)  SHRNUTÍ 
Evaluační zpráva byla zpracována na základě zkušeností s realizací projektu 
MAP ORP Havlíčkův Brod II za čtvrtý rok realizace projektu (1. 9. 2021 –  



31. 8. 2022) . Zpráva byta
představena, diskutována a

výboru.

vytvořena reafizač nim
následně schvalována

týmem. Eva]_uace by}a
na zasedání  Řidí cí r,o

V Hav}ič kově Brodě dne 31. 8. 2022

PaeDr. Milena Honsová
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