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MAP Karlovarsko III (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20.082/0019936) 

Evaluace: analýza dokumentů 

Úvod 

Základní rámec pro analýzu dokumentů v rámci evaluace průběhu místního akčního plánování na 

území správního obvodu obce s rozšířenou působností Karlovy Vary vychází z plánu evaluačních aktivit.  

Analýza dokumentů je jedním z podkladů pro zodpovězení těchto evaluačních otázek: 

1) Do jaké míry se v našem území podařilo dosáhnout hlavních i dílčích cílů MAP? 
2) Co v dosažení těchto cílů bránilo nebo jim naopak pomáhalo? 
4) Co se změnilo díky akčnímu plánování v našem území? 
5) Co akční plánování přineslo jednotlivým aktérům v území? 
6) Co přinesla spolupráce s dalšími projekty k naplňování cílů MAP? 
9) Pomohly aktivity MAP aktérům k lepšímu porozumění či uchopení tématu rovných příležitostí 

ve vzdělávání, a to včetně změny přístupu v oblasti rovných příležitostí? (nepovinná otázka) 
 
V průběhu zpracování analýzy dokumentů bylo zjištěno, že lze získat odpovědi i na evaluační otázky: 

3) Do jaké míry se podařilo postupovat v souladu s principy MAP? 
7) Jakým způsobem se v MAP bude pokračovat? 
8) Je plán udržitelnosti realistický? 

 
Analyzovány byly dokumenty: 

• Závěrečná evaluační zpráva v projektu MAP I (za období 2016 – 2017) a II (za období 2018 – 
2021). 

• Průběžné roční evaluační zprávy v projektech MAP I a II, které se týkají roků 2016 (MAP I) a 
2018, 2019 a 2020 (MAP II). 

• Evaluace naplňování aktivit akčních plánů v MAP II za školní roky 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021. 

• Reflektivní zprávy zapojených organizací (celkem 60 organizací, reflexe byla zjišťována na konci 
realizace projektu MAP II). 

• Dokumenty s výstupy ze strukturovaných rozhovorů s řediteli škol (školní roky 2018/2019 a 
2020/2021). 

• Hodnotící zprávy z realizovaných vzdělávacích aktivit. 

• SWOT analýzy. 

Citace ze závěrečné evaluační zprávy MAP II za roky 2018 – 2021: Chtěli bychom být „tvůrcem“ a 
„kouzelníkem“, abychom vytvářeli a proměňovali vzdělávání na Karlovarsku, ale jsme „pečovatelem“, 
neboť musíme vyjít vstříc aktérům (ředitelé, učitelé, zřizovatelé a další), respektovat jejich potřeby, mít 
jejich důvěru a vést projekt tak, aby pro ně byl přínosný a nikoliv zatěžující. Změnu lze docílit jen pomalu 
a postupnými kroky (tzv. systém sněhové koule).  
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Poznatky plynoucí z analýzy dokumentů 

Relevantní poznatky byly přiřazeny do tabulky k jednotlivým evaluačním otázkám. V tabulce je rovněž 

vidět vývoj v čase. 

Tab. č. 1: Analýza evaluačních zpráv 

Otázka č. 1: Do jaké míry se v našem území podařilo dosáhnout hlavních i dílčích cílů MAP? 

Zdroj Poznatek 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP I za rok 2016 

• Komunitní projednání vize. Zde je přímá souvislost s dosažením cílů MAP 
(spolupráce, vize ve smyslu „víme, jak jdeme“). 

• Složení Řídícího výboru v požadované struktuře a složením reprezentujícím 
dílčí území a různé typy škol (přímá vazba na cíl MAPu). 

Evaluace aktivit 
šk. roku 
2017/2018 

• Problematické monitorování hodnot indikátorů akčního plánu (nikoliv 
projektových), které se nevztahují přímo k aktivitám projektu. 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP II za rok 
2018 

• Prohloubení spolupráce navázané v MAP I.  

• Sladění očekávání.  

• Návaznost na MAP I. 

• Vliv politického cyklu: malé zapojení Statutárního města K. Vary po 
komunálních volbách. Chybí leadership a zájem o širší území. 

• Individuální komunikace se všemi řediteli škol (strukturované rozhovory), 
souhrnné poznatky o školství pomocí strukt. rozhovorů. 

• Prohloubení a navázání spolupráce, vč. dalších institucí (ČŠI, MŠMT), zapojení 
do Strategie města K. Vary 2040, spolupráce mezi MAPy vzájemně. 

Evaluace aktivit 
šk. roku 
2018/2019 

• Problematické monitorování hodnot indikátorů akčního plánu (nikoliv 
projektových), které se nevztahují přímo k aktivitám projektu. 

Souhrn strukt. 
rozhovorů 
s řediteli škol 
2018/2019 

• Ředitelé ZŠ měli často problém definovat úspěch školy v oblastech čtenářské 
a matematické gramotnosti. 

• Ředitelé MŠ měli často problém se zhodnocením čtenářské a matematické 
gramotnosti, mají za to, že je to součást ŠVP a škola postupuje dle ŠVP. 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP II za rok 
2019 

• Přenos informací zdola nahoru a propojování: MŠMT (Strategie 2030+), ČŠI, 
Strategie města K. Vary 2040, spolupráce mezi MAPy vzájemně. 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP II za rok 
2020 

• Přímá komunikace s řediteli škol – efektivní způsob. 
 

Evaluace aktivit 
šk. roku 
2020/2021 

• Opatření proti covidu měla dopad na vzdělávání dětí a žáků, což se celkově 
promítá do procesu místního akčního plánování. 

Souhrn strukt. 
rozhovorů 
s řediteli škol 
2020/2021 

• Ředitelé ZŠ vnímají čtenářskou gramotnost jako nejdůležitější z gramotností, 
důraz kladou na motivaci, porozumění textu a přijímací zkoušky. 

• Ředitelé MŠ měli často problém se zhodnocením čtenářské a matematické 
gramotnosti, mají za to, že je to součást ŠVP a škola postupuje dle ŠVP. 

• Nezamýšlené dopady doby omezení proti covidu (nepřímá souvislost 
s projektem MAP): zlepšení IT dovedností, rozvoj spolupráce a sdílení 
informací mezi učiteli, potřeba změnit výuku informatiky, potřeba motivovat 
učitele ke změně způsobu výuky. 

Závěrečné 
reflektivní zprávy 
zapojených 
organizací 

• Řešení potřeb škol přes projektové aktivity je nesystémovým nastavením 
systému ze strany MŠMT. 
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Hodnotící zprávy 
ze vzdělávacích 
aktivit 

• Vzdělávací aktivity reagovaly na zjištěné potřeby pedagogů. 

• Byli zapojováni i rodiče dětí a žáků (on-line vzdělávací aktivity speciálně pro 
rodiče).  

• Předávání informací přímo z MŠMT, účast zástupců MŠMT na některých 
vzdělávacích aktivitách (např. vzdělávání žáků-cizinců a reforma financování 
regionálního školství). 

Závěrečná 
evaluační zpráva 
MAP II za roky 
2018 - 2021 

• Hlavní motivací členů realizačního týmu bylo zlepšení vzdělávání na 
Karlovarsku. 

• Porozumění problematice regionálního školství pomocí vlastních průzkumů, 
přenos informací zdola nahoru a opačně. 

• Realizace konkrétních implementačních aktivit (hlavní přínos pro školy). 

Otázka č. 2: Co v dosažení těchto cílů bránilo nebo jim naopak pomáhalo? 

Zdroj Poznatek 

Negativa (co dosažení cílů bránilo) Pozitiva (co dosažení cílů pomáhalo) 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP I za rok 2016 

• Zájem o vzdělávací aktivity je 
menší, než bylo očekáváno. 

• V některých případech ředitelé 
škol nepředávají pozvánky a 
informace o MAPu učitelům, 
obce nezveřejňují informace o 
MAPu. 

• Časové vytížení odborníků 
expertů v rámci kmenového 
zaměstnání, z toho plyne menší 
zapojení externích expertů 
oproti plánu. 

• Školy řeší v praxi jiné problémy 
a nemají čas na strategické 
plánování a projekt MAP. 

• Školy vnímají změny shora od 
MŠMT jako příliš rychlé a 
nepřehledné.  

• Nepochopení, kde a proč se 
vzaly projekty MAP. 

• Důraz na komunitní způsob 
projednání. 

• Spolupráce v rámci MAS 
v Karlovarském kraji. 

• Cílená komunikace se školami. 

Závěrečná 
evaluační zpráva 
MAP I za roky 
2016 - 2017 

• To, že podnět pro vznik MAPů 
vzešel z MŠMT, nebylo dle 
našeho názoru ze strany MŠMT 
dostatečně komunikováno 
směrem ke školám. 

• Přetrvává problém s malým 
zájmem o vzdělávací aktivity (je 
poptávka po tématu, přihlásí se 
jen několik jednotek účastníků). 

• Vyvstává problém s vyhledáním 
vhodných lektorů na poptávaná 
témata. Provozní komplikace 
v případě dojížďky lektora 
z jiných krajů. 

• V době přípravy akčního plánu 
nebyly známy podmínky MAP II. 

• Obecně aktéři nerozumí 
některým záměrům MŠMT. 

• Obecně jsou EU dotace spojené 
s velkou administrativní 
náročností (vč. šablon) a 

• Důraz na komunitní způsob 
projednání. 

• Spolupráce v rámci MAS 
v Karlovarském kraji. 

• Cílená komunikace se školami. 

• Zapojení pracovních skupin do 
přípravy akčního plánu. 

• Zapojení expertů do tvorby 
dokumentu MAP. 

• Spolupráce s KAP. 
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nereflektují skutečné potřeby 
(šablony, IROP). 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP II za rok 
2018 

• Některé školy se zapojují jen do 
„povinných“ aktivit. 

• Podněty zdola jsou málo 
reflektovány (stejná očekávání 
jako v MAP I ohledně politiky 
MŠMT a pravidel EU dotací). 

• Realizační tým MAP má jiná 
očekávání od projektu SRP, než 
jaká je realita fungování SRP 
směrem k MAP. 

• Komunikace (web, facebook, 
cílená a aktivní komunikace s CS). 

• Zatraktivňování jednání 
pracovních skupin, zvaní hostů na 
jednání. 

• Návaznost na MAP I. 

• Využití vyzkoušených prostor, 
sladění očekávání. 

• Spolupráce s IKAP. 

Souhrn strukt. 
rozhovorů 
s řediteli škol 
2018/2019 

• Skoro polovina škol nemá 
nějakou formu strategického 
rozvojového dokumentu nad 
rámec ŠVP. 
U značné části škol neodpovídá 
rejstříková kapacita skutečné 
kapacitě školy. 

 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP II za rok 
2019 

• Problém s účastí na PS Rovné 
příležitosti (malá účast, chybí 
některé cílové skupiny). 

• Malá aktivita členů některých 
pracovních skupin. 

• Chybí propojení pracovních 
skupin a místních lídrů. 

• Obtížné získávání zpětné vazby 
ze vzdělávacích aktivit, 
s odstupem 3 měsíců 
odpovědělo málo účastníků. 

• Neúčast některých členů ŘV na 
jednání. 

• Časté změny na pozici 
náměstka primátora 
Statutárního města Karlovy 
Vary zodpovědného za školství. 
Chybějící leadership města K. 
Vary směrem ke svému okolí. 

• Některé školy se účastní pouze 
povinných aktivit. 

• Příliš mnoho projektů cílících na 
stejnou cílovou skupinu (KAP, 
IKAP, SYPO, SRP, APIV, …). 

• Rozpory v cestách, jak řešit 
vzdělávací problémy (různá 
politická zadání na různých 
úrovních řízení). 

• Trvá problém s odlišnými 
očekáváními a realitou ohledně 
spolupráce s NPI (SRP). 

• Trvá problém se změnami 
pravidel „za pochodu“. 

• Aktivní komunikace s členy PS a 
cílovými skupinami. 

• PS jako nositel nápadů na 
vzdělávací aktivity. 

• Spolupráce s ČŠI. 

• Individuální schůzky s řediteli 
škol. 

• Spolupráce s MŠMT (Strategie 
2030+), předání informací zdola 
nahoru. 

• WS ke strategii města K. Vary 
2040. 

• Spolupráce mezi MAPy vzájemně. 

• Využití místních lektorů v rámci 
implementace. 

 
 

Evaluace aktivit 
šk. roku 
2019/2020 

• Problém s účastí učitelů na 
implementačních aktivitách, 
školy nechtějí pedagogy 
uvolňovat a řešit suplování. 
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• Rušení některých aktivit 
z důvodů omezení vázaných na 
covid. 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP II za rok 
2020 

• Komplikace v souvislosti 
s režimem na dálku z důvodu 
opatření proti covidu: přetížení 
škol, menší zájem o aktivity 
projektu, větší náročnost pro 
realizační tým. 

• Více projektů cílících na jednu 
cílovou skupinu. 

• Dlouhá doba administrace ZoR a 
ŽoP ze strany poskytovatele 
dotace. 

• Trvá problém s odlišnými 
očekáváními a realitou ohledně 
spolupráce s NPI (SRP). 

• Přímá komunikace s řediteli škol. 

• Přesun některých aktivit do on-
line formy. 

• Aktivity postavené na místních 
lektorech. 

• Aktivity pro celé sborovny. 

Evaluace aktivit 
šk. roku 
2020/2021 

• Komplikace realizace aktivit 
implementace v době covid 
omezení. 

• Přesun aktivit (mimo 
implementaci) do on-line 
prostředí v době další vlny 
omezení z důvodu covidu. 

Souhrn strukt. 
rozhovorů 
s řediteli škol 
2020/2021 

• Dotační možnosti v oblasti 
investičních projektů ne zcela 
odpovídají reálným potřebám 
škol. 

• Statutární město K. Vary neplní 
roli ORP ve vztahu k dalším 
školám a obcím. 

 

SWOT analýzy • Gramotnosti: Organizační 
záležitosti na školách: velký 
počet žáků ve skupině, nejde 
větší časová dotace předmětu, 
limit 45 minut v rámci 
vyučovací hodiny. 

• Gramotnosti: malá motivace 
žáků, limity dané rozdíly 
v rodinném zázemí, nárůst 
počtu žáků se SVP a žáků s OMJ, 
SVL 

• Gramotnosti: vyhoření 
některých pedagogů, 
nedostatek pedagogů 
v některých oborech. 

• Negativní nastavení 
společnosti, neochota ke změně 
uvažování, systém přijímacích 
zkoušek, špatná dopravní 
dostupnost okrajových částí, 
odliv mozků, slabá regionální 
identita, roztříštěnost zdrojů. 

• Nedostatek pracovníků ve 
specializovaných pedagog. a 
podpůrných profesích. 

• Nedostatečné kompetence v 
oblasti finančního řízení 

• Gramotnosti: Motivace 
pedagogů. 

• Nastavení systému umožňuje 
podporu žákům se SVP a dělení 
tříd. Reforma financování 
regionálního školství. 

• Pravidelné financování v rezortu 
školství, dobrá spolupráce s KÚ KK 
po metodické stránce, 
v některých případech dobrá 
spolupráce školy a zřizovatele. 

• Příklad svazkové školy: sdílení 
zdrojů a kapacit. 

• Výuka AJj: dobrá dostupnost 
zdrojů, pro žáky je AJ přirozeně 
dostupná, zlepšující se úroveň 
pedagogů. 
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některých zřizovatelů a i 
ředitelů škol. 

• Výuka AJ: heterogenní skupiny, 
hodně žáků ve skupině, druhý 
cizí jazyk jako povinný, málo 
hodin výuky, někteří učitelé 
nejsou kvalitní, systém výuky 
založený na gramatice. 

Závěrečné 
reflektivní zprávy 
zapojených 
organizací 

• Účast učitelů malých škol na 
aktivitách projektu je 
komplikována nutností 
dojíždění a suplování. 
(„Dopoledne se jim už nechce“). 

• Rozpočet projektu 
neumožňoval častější 
opakování některých aktivit. 

• Z důvodu omezení proti covidu 
nešlo vše realizovat. 

• Řešení potřeb škol přes 
projektové aktivity je 
nesystémovým nastavením 
systému ze strany MŠMT. 

• Individuální komunikace s řediteli 
škol. 

• Realizace aktivit implementace 
přímo na školách. 
 

Hodnotící zprávy 
ze vzdělávacích 
aktivit 

• Obecně se podařilo získat málo 
zpětných vazeb od účastníků 
vzdělávacích aktivit. 

• Školy mají různou úroveň 
zkušeností s tématy řešenými 
na vzdělávacích aktivitách 
(obtížná práce pro lektora 
s heterogenní skupinou 
účastníků). 

• Komplikovaná komunikace 
s některými lektory. 

• Někdy menší počet účastníků 
vzdělávacích aktivit, nutno 
doplňovat účastníky z okolních 
ORP. 

• Vzdělávací aktivity reagovaly na 
potřeby aktérů. 

• Návaznost některých aktivit: např. 
série seminářů ke vzdělávání 
žáků-cizinců, z workshopu 
s rodilým mluvčím vzešla pracovní 
skupina a implementační aktivita.  
 

Závěrečná 
evaluační zpráva 
MAP II za roky 
2018 - 2021 

• Přetrvávající konkurenční 
prostředí mezi školami. 

• Vliv opatření proti covidu na 
formu a rozsah aktivit. 

• Chybějící leadership. 

• Více projektů cílících na stejnou 
cílovou skupinu ((KAP, IKAP, 
SYPO, SRP, APIV, …). 

• Malá aktivita některých 
zřizovatelů směrem ke školám. 

• Chybějící regionální leadership 
ze strany SMKV. 

• Nenalezeno téma pro ZUŠ. 

• Přímá komunikace s řediteli škol. 

• Vlastní výzkumné aktivity: 
porozumění problematice 
regionálního školství. 

Otázka č. 3: Do jaké míry se podařilo postupovat v souladu s principy MAP? 

Zdroj Poznatek 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP I za rok 2016 

• Náměty do akčního plánu byly sesbírány zdola zejména prostřednictvím 
pracovních skupin. 
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• Složení Řídícího výboru v požadované struktuře a složením reprezentujícím 
dílčí území a různé typy škol. 

• Komunitní projednání vize. Zde je přímá souvislost s dosažením cílů MAP. 

• Spolupráce s MAS Vladař a MAS Kraj živých vod. 

Evaluace aktivit 
šk. Roku 
2017/2018 

• Problematické monitorování hodnot indikátorů akčního plánu (nikoliv 
projektových), které se nevztahují přímo k aktivitám projektu. 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP II za rok 
2018 

• Prohloubení spolupráce navázané v MAP I. 

• Spolupráce s MAS Vladař a MAS Kraj živých vod. 

• Pracovní skupiny jsou generátorem nápadů zejména na workshopy v rámci 
podpory znalostních kapacit.  

• Pracovní skupiny sestavily SWOT analýzy a analýzy problémů a potřeb, 
projednávají opatření a aktivity projektu.  

• Širší spolupráce se sousedními MAPy, KAP, ČŠI a MŠMT.  

Evaluace aktivit 
šk. roku 
2018/2019 

• Problematické monitorování hodnot indikátorů akčního plánu (nikoliv 
projektových), které se nevztahují přímo k aktivitám projektu. 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP II za rok 
2019 

• Spolupráce zdola nahoru a opačně: MŠMT, Strategie města K. Vary. 

• Spolupráce s MAPy a KAP a MAS Vladař a MAS Kraj živých vod. 

• Přímá komunikace s řediteli škol. 

Hodnotící zprávy 
ze vzdělávacích 
aktivit 

• Vzdělávací aktivity reagovaly na potřeby aktérů. 
 

Závěrečná 
evaluační zpráva 
MAP II za roky 
2018 - 2021 

• Otevřené partnerství. 

• Transparentnost: předem známá pravidla a postupy prioritizace aktivit 
implementace. 

Otázka č. 4: Co se změnilo díky akčnímu plánování v našem území? 

Zdroj Poznatek 

Závěrečná 
evaluační zpráva 
MAP I za roky 
2016 – 2017 

• Navázání spolupráce díky mixu aktivit projektu MAP I. 

• Rozvoj další spolupráce mezi aktéry i mimo vlastní aktivity MAP. 

• Aktéři si uvědomili, že stejné (podobné) problémy řeší i ostatní a mohou 
s nimi sdílet. 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP II za rok 
2018 

• Setkají se učitelé, kteří by se jinak nepotkali, mohou si spolu vyměňovat 
zkušenosti a dále komunikovat i mimo oficiální jednání pracovních skupin. 
MAP pomáhá dávat lidi dohromady. 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP II za rok 
2019 

• Propojování a předávání informací: MŠMT (Strategie 2030+), ČŠI, Strategie 
města K. Vary 2040. 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP II za rok 
2020 

• Způsob realizace některých aktivit pomocí on-line či jiné formy v režimu na 
dálku kvůli opatřením proti covidu. 

Souhrn strukt. 
rozhovorů 
s řediteli škol 
2020/2021 

• Nezamýšlené dopady doby omezení proti covidu (nepřímá souvislost 
s projektem MAP): zlepšení IT dovedností, rozvoj spolupráce a sdílení 
informací mezi učiteli, potřeba změnit výuku informatiky, potřeba motivovat 
učitele ke změně způsobu výuky. 

Závěrečné 
reflektivní zprávy 
zapojených 
organizací 

• Ředitelé škol uvádějí znalosti a dovednosti získané na jednorázových 
vzdělávacích aktivitách a implementačních aktivitách.  

• Pozitivní hodnocení zapojení rodičů a aktivit pro rodiče. 

Závěrečná 
evaluační zpráva 

• Neformální spolupráce mezi učiteli v pracovních skupinách. 
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MAP II za roky 
2018 - 2021 

• Konkrétní implementační aktivity, možnost pokračování díky využití místních 
lektorů. 

• Soutěž pro žáky ZŠ v angličtině a němčině. 

• Propojování a rozvoj spolupráce mezi subjekty působícími ve vzdělávání. 

• Přenos informací zdola nahoru a obráceně, spolupráce s MŠMT zejména 
v rámci Strategie 2030+. 

Otázka č. 5: Co akční plánování přineslo jednotlivým aktérům v území? 

Zdroj Poznatek 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP I za rok 2016 

• Náměty do akčního plánu byly sesbírány zdola zejména prostřednictvím 
pracovních skupin. 

Závěrečná 
evaluační zpráva 
MAP I za roky 
2016 – 2017 

• Rozvoj další spolupráce mezi aktéry i mimo vlastní aktivity MAP. 

• Aktéři si uvědomili, že stejné (podobné) problémy řeší i ostatní a mohou 
s nimi sdílet. 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP II za rok 
2018 

• Přínosné byly konkrétní vzdělávací aktivity. Náměty na ně vzešly z pracovních 
skupin. Počet účastníků odpovídá očekávání. 

• Setkají se učitelé, kteří by se jinak nepotkali, mohou si spolu vyměňovat 
zkušenosti a dále komunikovat i mimo oficiální jednání pracovních skupin. 
MAP pomáhá dávat lidi dohromady. 

Souhrn strukt. 
rozhovorů 
s řediteli škol 
2018/2019 

• Výstup ze strukt. rozhovorů: Ředitelé škol si mohli udělat srovnání stavu své 
školy s celkovým souhrnem, zapojení ČŠI do konzultace podnětů ze strukt. 
rozhovorů s řediteli škol.  

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP II za rok 
2019 

• Odpovědi od ČŠI na podněty od ředitelů škol v rámci strukturovaných 
rozhovorů. Výstup ze strukt. rozhovorů jako analytický materiál o stavu 
školství. 

• Předání informací zdola nahoru směrem ke zpracovatelům Strategie 2030+ 
(pro místní aktéry vědomí, že podněty zdola někoho nahoře zajímají). 

• Účast na WS ke Strategii města K. Vary 2040 (propojování). 
 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP II za rok 
2020 

• Realizace některých plánovaných aktivit projektu (implementace) i přes 
omezení proti covidu. 

Závěrečné 
reflektivní zprávy 
zapojených 
organizací 

• Ředitelé škol uvádějí znalosti a dovednosti získané na jednorázových 
vzdělávacích aktivitách a implementačních aktivitách.  

• Pozitivní hodnocení zapojení rodičů a aktivit pro rodiče. 

• Využití poznatků ke zpracování plánu vzdělávání pedagogů, zpracování 
evaluace a hodnocení školy. 

• Pozitivně byla hodnocena forma strukturovaných rozhovorů a individuální 
komunikace s řediteli škol.  

Hodnotící zprávy 
ze vzdělávacích 
aktivit 

• Individuální přínos vzdělávacích aktivit pro jednotlivé účastníky (na úrovni 
konkrétních pedagogů). 

Závěrečná 
evaluační zpráva 
MAP II za roky 
2018 - 2021 

• Realizace konkrétních implementačních aktivit (hlavní přínos projektu pro 
školy). 

• Zlepšení vzdělávání na Karlovarsku (hlavní motivace členů realizačního týmu). 

• Rozvoj spolupráce mezi aktéry (hlavně mimo školy). 

• Zvýšení IT dovedností (pozitivní vliv opatření proti covidu). 

• Realizace některých aktivit implementace přímo na školách bez nutnosti řešit 
suplování a dojíždění. 

• Inspirativní pro ostatní: Soutěž pro žáky ZŠ v tvůrčím psaní v angličtině a 
němčině (činnost pracovní skupiny), kurz podnikavosti (implementační aktivita 
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k rozvoji podnikavosti a kreativity), putování krajem živých vod 
(implementační aktivita k podpoře regionální identity). 

• Vytvoření implementačních aktivit převážně ve spolupráci s místními lektory 
z důvodu zajištění kontinuity a využití místních odborných kapacit. 

• Vytvoření brožurky k třídnickým hodinám. 

• Navázání neformální spolupráce mezi učiteli v rámci pracovních skupin. 

• Spolupráce s MŠMT zejména ohledně Strategie 2030+ a přenosu informací 
zdola nahoru a opačně. 

• Zapojení rodičů (workshopy pro rodiče) díky on-line formě. 

Otázka č. 6: Co přinesla spolupráce s dalšími projekty k naplňování cílů MAP? 

Zdroj Poznatek 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP I za rok 2016 

• Spolupráce mezi MAS Sokolovsko (nositel projektu), MAS Vladař a MAS Kraj 
živých vod. 

• Složení Řídícího výboru v požadované struktuře a složením reprezentujícím 
dílčí území a různé typy škol. 

Závěrečná 
evaluační zpráva 
MAP I za roky 
2016 - 2017 

• Spolupráce s KAP a vzájemné sdílení informací mezi MAPy na území 
Karlovarského kraje. 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP II za rok 
2018 

• Spolupráce s MAS, mikroregiony, KAP, IKAP, KÚ KK. 

Souhrn strukt. 
rozhovorů 
s řediteli škol 
2018/2019 

• Spolupráce s ČŠI: konzultace problémů zjištěných v rámci strukturovaných 
rozhovorů s řediteli škol. 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP II za rok 
2019 

• Spolupráce s ČŠI (seminář, podněty od ŘŠ), spolupráce na seminářích se 
sousedními MAPy, spolupráce s MŠMT (Strategie 2030+ a předání informací 
zdola nahoru), účast na WS ke Strategii města K. Vary 2040. 

Souhrn strukt. 
rozhovorů 
s řediteli škol 
2020/2021 

• Propojení MAP a koordinátora zavádění vysokorychlostního internetu 
v projektu BCO Ministerstva průmyslu a obchodu: přenos informací o 
místech s špatným připojením a dopady na přístup ke vzdělávání žáků v době 
omezení proti covidu. 

Závěrečné 
reflektivní zprávy 
zapojených 
organizací 

• Propojování mezi různými typy organizací. 

Hodnotící zprávy 
ze vzdělávacích 
aktivit 

• Informace přímo od MŠMT, tj. účast zástupců MŠMT na některých 
vzdělávacích aktivitách (vzdělávání žáků-cizinců, reforma financování 
regionálního školství). 

Závěrečná 
evaluační zpráva 
MAP II za roky 
2018 - 2021 

• Rozvoj spolupráce mezi aktéry (hlavně mimo školy), spolupráce s MAPy a 
MAS Kraj živých vod a MAS Vladař. 

• Spolupráce s odborem sociálního začleňování MMR v oblasti rovných 
příležitostí. 

• Inspirativní pro ostatní: Soutěž pro žáky ZŠ v tvůrčím psaní v angličtině a 
němčině (činnost pracovní skupiny), kurz podnikavosti (implementační aktivita 
k rozvoji podnikavosti a kreativity), putování krajem živých vod 
(implementační aktivita k podpoře regionální identity). 

• Vytvoření implementačních aktivit převážně ve spolupráci s místními lektory 
z důvodu zajištění kontinuity a využití místních odborných kapacit. 

• Vytvoření brožurky k třídnickým hodinám. 

• Spolupráce s MŠMT zejména ohledně Strategie 2030+ a přenosu informací 
zdola nahoru a opačně. 
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Otázka č. 7: Jakým způsobem se v MAP bude pokračovat? 

Zdroj Poznatek 

Závěrečná 
evaluační zpráva 
MAP I za roky 
2016 – 2017 

• Již na konci projektu MAP I byla otevřena otázka udržitelnosti aktivit po 
skončení financování z dotací. 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP II za rok 
2019 

• Implementace je postavena na místních lektorech. 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP II za rok 
2020 

• Implementace je postavena na místních lektorech. 

Souhrn strukt. 
rozhovorů 
s řediteli škol 
2020/2021 

• Zařazení vyzkoušení implementační aktivity Paměť a efektivní učení do 
pravidelných činností konkrétní školy (financováno mimo MAP). 

Závěrečné 
reflektivní zprávy 
zapojených 
organizací 

• Motivace vedení školy k zaměstnání vlastního rodilého mluvčího. 

Závěrečná 
evaluační zpráva 
MAP II za roky 
2018 - 2021 

• Vytvoření implementačních aktivit převážně ve spolupráci s místními lektory 
z důvodu zajištění kontinuity a využití místních odborných kapacit. 

Otázka č. 8: Je plán udržitelnosti realistický? 

Zdroj Poznatek 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP II za rok 
2019 

• Implementace je postavena na místních lektorech. 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP II za rok 
2020 

• Implementace je postavena na místních lektorech. Tj. potenciál další 
spolupráce i po ukončení MAP. 

Souhrn strukt. 
rozhovorů 
s řediteli škol 
2018/2019 

• Zařazení vyzkoušení implementační aktivity Paměť a efektivní učení do 
pravidelných činností konkrétní školy (financováno mimo MAP). 

Závěrečná 
evaluační zpráva 
MAP II za roky 
2018 - 2021 

• Vytvoření implementačních aktivit převážně ve spolupráci s místními lektory 
z důvodu zajištění kontinuity a využití místních odborných kapacit.  

 

Otázka č. 9: Pomohly aktivity MAP aktérům k lepšímu porozumění či uchopení tématu rovných 
příležitostí ve vzdělávání, a to včetně změny přístupu v oblasti rovných příležitostí? 

Zdroj Poznatek 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP I za rok 2016 

• Školy vnímají změny shora od MŠMT jako příliš rychlé a nepřehledné (z 
kontextu se dá usuzovat, že vč. inkluze). 

 

Závěrečná 
evaluační zpráva 
MAP I za roky 
2016 - 2017 

• Na míru dle poptávky byly realizovány semináře o spolupráci pedagoga a 
asistenta pedagoga. 

Průběžná 
evaluační zpráva 

• Podnětná diskuze na téma domácí úkoly a rovné příležitosti na úvodním WS 
k tématu rovných příležitostí. 
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MAP II za rok 
2018 

Souhrn strukt. 
rozhovorů 
s řediteli škol 
2018/2019 

• Téma rovných příležitostí se objevuje ve struktuře dotazování ředitelů škol: 
obecně a konkrétně např. vzdělávání žáků-cizinců, odchody žáků na víceletá 
gymnázia, financování pomůcek a školních akcí, přijímací zkoušky na střední 
školy, předčasné odchody ze ZŠ. 

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP II za rok 
2019 

• Téma rovných příležitostí se objevuje ve struktuře dotazování ředitelů škol. 

• Přenos poznatků zdola nahoru směrem ke zpracovatelům Strategie 2030+. 

• Rozpory v cestách, jak řešit vzdělávací problémy (různá politická zadání na 
různých úrovních řízení). Není shoda na prioritách a cestách. 

• Potřeba stabilizovat počet členů PS rovné příležitosti (malý počet členů, 
nejsou zastoupeny všechny relevantní cílové skupiny). 

Souhrn strukt. 
rozhovorů 
s řediteli škol 
2020/2021 

• V rámci strukturovaných rozhovorů s řediteli škol došlo k reflexi vzdělávání 
v době opatření proti covidu a dopadu vč. dopadu v souvislosti s rovnými 
příležitostmi. Uvědomění si skutečnosti, že žáci mají doma rozdílné 
podmínky.  

Průběžná 
evaluační zpráva 
MAP II za rok 
2020 

• Z důvodu opatření proti covidu se nepodařilo stabilizovat počet členů PS 
rovné příležitosti. 

• V MAP III je plánováno dále spolupracovat s odborem soc. začleňování MMR. 

Evaluace aktivit 
šk. roku 
2020/2021 

• Významným přínosem implementační aktivity Putování krajem živých vod je, 
že se mohli zúčastnit všichni žáci a děti, aktivita byla plně hrazená z projektu. 

• Zacílení aktivity implementace „školení sboroven“ na témata související 
s rovnými příležitostmi. 

SWOT analýzy • Pozitiva: Nastavení systému umožňuje podporu žákům s SVP a dělení tříd. 
Reforma financování regionálního školství. 

• Negativa: Negativní nastavení společnosti, neochota ke změně uvažování, 
systém přijímacích zkoušek, špatná dopravní dostupnost okrajových částí, 
odliv mozků, slabá regionální identita, roztříštěnost zdrojů, malá motivace 
žáků, limity dané rozdíly v rodinném zázemí, nárůst počtu žáků se SVP a žáků 
s OMJ, SVL, vyhoření některých pedagogů, nedostatek pedagogů v některých 
oborech. Nedostatek pracovníků ve specializovaných pedagog. a podpůrných 
profesích. 

Závěrečné 
reflektivní zprávy 
zapojených 
organizací 

• Poznatek jedné školy k workshopu k rovným příležitostem: rovné příležitosti 
jsou jen iluze, ideální stav, v praxi nerealizovatelné. 

• Strukturované rozhovory s řediteli škol se týkaly i oblasti rovných příležitostí. 

• Aktivity implementace byly mimo jiné zaměřeny na oblast rovných 
příležitostí. 

Hodnotící zprávy 
ze vzdělávacích 
aktivit 

• Vzdělávací aktivity byly zaměřeny mimo jiné na práci s heterogenním 
kolektivem, vzdělávání žáků-cizinců a všeobecně osobnostní rozvoj. 

Závěrečná 
evaluační zpráva 
MAP II za roky 
2018 - 2021 

• Označení „rovné příležitosti“ může být vnímáno jako klišé a prázdná fráze. 

• Po celou dobu MAP I a II spolupráce s odborem sociálního začleňování MMR 
v oblasti rovných příležitostí. 
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Souhrn poznatků k jednotlivým evaluačním otázkám 

Otázka č. 1: Do jaké míry se v našem území podařilo dosáhnout hlavních i dílčích cílů MAP? 
Cílů se podařilo dosáhnout zejména ve smyslu důrazu na komunitní projednání, spolupráci, přenos informací 
a plánování aktivit dle skutečných potřeb škol. 
Pro školy byly nejpřínosnější konkrétní vzdělávací aktivity a z nich plynoucí poznatky, znalosti a dovednosti. 

Otázka č. 2: Co v dosažení těchto cílů bránilo nebo jim naopak pomáhalo? 
Co dosažení cílů bránilo: 

• Časové vytížení pedagogů a vedení škol a nutnost řešit aktuálnější problémy (společné vzdělávání, 
organizační a finanční záležitosti spojené s provozem školy, omezení v souvislosti s opatřeními proti 
covidu, příchod uprchlíků z Ukrajiny). 

• Obecně překážky ve vzájemném porozumění mezi úrovněmi v rámci vzdělávací soustavy (školy, 
zřizovatelé, MŠMT, NNO). 

• Obecně nesystémové financování aktivit a řešení problémů prostřednictvím dotací a projektů. 

• Nesoulad v očekávání spolupráce mezi MAP a projektem SRP. 

• Nedostatečný leadership (na místní úrovni, i v rámci očekávané role ORP). 

• Negativní nastavení společnosti. 

• Nedostatečné kompetence v oblasti řízení u některých ředitelů a zřizovatelů škol.  

• Přetrvávající konkurenční prostředí mezi školami. 

• Pro malé školy je problematické uvolňovat pedagogy na vzdělávací aktivity, a to vč. neochoty dojíždět.  

• Více projektů z OP VVV cílí na stejné cílové skupiny. 

• Opatření proti covidu komplikovala realizaci naplánovaných aktivit. 
 
Co dosažení cílů pomáhalo: 

• Cílená komunikace, vč. individuálních schůzek s řediteli škol. 

• Důraz na komunitní způsob projednání. 

• Spolupráce mezi aktéry (mezi MAS na Karlovarsku, mezi nositelem projektu a dalšími organizacemi a 
projekty v oblasti vzdělávání). 

• Zatraktivňování jednání, např. zvaní hostů. 

• Implementační aktivity postavené na místních lektorech. 

• Přesun aktivit do on-line formy v době opatření proti covidu. 

• Realizace implementačních aktivit pro celé sborovny, kdy lektor přijede do školy. 

• Vzdělávací aktivity reagovaly na potřeby aktérů. 

• Vlastní výzkumné aktivity realizačního týmu za účelem lepšího porozumění problematice 
regionálního školství. 

Otázka č. 3: Do jaké míry se podařilo postupovat v souladu s principy MAP? 
Principy MAP:  
Spolupráce 
Zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů 
Dohoda 
Otevřenost 
SMART (nastavení cíle jako konkrétní, měřitelný, dosažitelný, realistický, ohraničený v čase) 
Udržitelnost 
Partnerství 
 
Pozitiva: Náměty do akčního plánu a na konkrétní vzdělávací aktivity byla sbírány zdola a reflektovaly potřeby 
jednotlivých aktérů. Byla navázána a rozvíjena spolupráce nejen s aktéry v rámci regionu, ale i s dalšími 
organizacemi (vč. MŠMT – přenos informací zdola nahoru a opačně). Složení platforem respektovalo 
zastoupení různých typů škol a dílčích území. Přínosná byla individuální komunikace s jednotlivými řediteli 
škol. Platformy byly otevřené pro vstup dalších účastníků. Proces výběru a prioritizace aktivit implementace 
byl transparentní. 
 
Negativa: Problematické monitorování hodnot indikátorů akčního plánu, které se nevztahují přímo k aktivitám 
projektu, ale obecně k aktivitám odehrávajícím se na území realizace projektu. 

Otázka č. 4: Co se změnilo díky akčnímu plánování v našem území? 
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• Navázání a rozvoj spolupráce, propojování a předávání informací, neformální spolupráce. 

• Konkrétní znalosti a dovednosti díky vzdělávacím aktivitám. 

• Přenos informací zdola nahoru a opačně. 

• Působení místních lektorů a z toho plynoucí šance na pokračování aktivit i mimo projekt. 

Otázka č. 5: Co akční plánování přineslo jednotlivým aktérům v území? 
• Rozvoj spolupráce. 

• Konkrétní znalosti a dovednosti díky vzdělávacím aktivitám. 

• Přenos informací zdola nahoru a opačně. 

• Působení místních lektorů a z toho plynoucí šance na pokračování aktivit i mimo projekt. 

Otázka č. 6: Co přinesla spolupráce s dalšími projekty k naplňování cílů MAP? 
Propojování za účelem realizace společných seminářů, předávání konkrétních informací a společného 
plánování (např. Strategie Statutárního města Karlovy Vary 2040, pokrytí internetem v rámci projektu BCO 
MPO). 
Otázka č. 7: Jakým způsobem se v MAP bude pokračovat? 
Implementační aktivity byly postaveny na místních lektorech. Již na začátku realizace MAP byla diskutována 
otázka udržitelnosti aktivit po skončení financování z dotací.  

Otázka č. 8: Je plán udržitelnosti realistický? 

Implementační aktivity byly postaveny na místních lektorech, takže je potenciál pro další spolupráci lektorů 
se školami i po skončení realizace MAP. 

Otázka č. 9: Pomohly aktivity MAP aktérům k lepšímu porozumění či uchopení tématu rovných příležitostí 
ve vzdělávání, a to včetně změny přístupu v oblasti rovných příležitostí? 

Téma rovných příležitostí a rozvoje potenciálu každého žáka se objevovalo pravidelně ve vzdělávacích a 
implementačních aktivitách MAP a také bylo diskutováno v rámci strukturovaných rozhovorů s řediteli škol. 
Překážkou bylo často negativní vnímání označení „rovné příležitosti“ u aktérů. 

 

Dne 15. 8. 2022 

Zpracovala Hůrková 

 

 
 


