
 

Evaluace – podaktivita 3.1 
V rámci projektu MAP Turnovsko II. jsou realizovány mj. aktivity monitoringu a evaluace, které jsou 
shrnuty v rámci klíčové aktivity č. 3. Hlavním cílem evaluačních aktivit je vyhodnocování průběhu 
projektu a naplňování stanovených priorit a cílů pro účely dalšího plánování a zlepšení chodu realizace 
projektu.  

Seznam plánovaných evaluací v rámci podaktivity 3.1: 

 
1. Evaluace ročních Akčních plánů 

Cílem je zhodnotit naplňování aktivit daného ročního Akčního plánu (dále jen „RAP“), cílovou 
skupinou jsou zde realizátoři jednotlivých aktivit popsaných v RAP. Bude využito dotazníkové 
šetření, případně řízený rozhovor, součástí bude příprava RAP na další období. Tato evaluace 
je realizována v průběhu projektu celkem 4x (na podzim 2018, 2019, 2020 a 2021). 
 
 

2. Evaluace Implementace MAP  
Cílem je vyhodnotit naplňování cílů projektu v rámci aktivit Implementace a zhodnotit 
efektivitu vzdělávacích akcí. Cílovou skupinou jsou děti a žáci, pedagogičtí pracovníci včetně 
vedoucích, pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání, rodiče dětí a žáků a veřejnost. 
Podkladem jsou zejména hodnotící zprávy ze vzdělávacích akcí, dle možností využijeme 
i hodnocení aktivity prostřednictvím hodnotících dotazníků. Na závěr jednotlivých aktivit je 
poskytována zpětná vazba od účastníků. Vzhledem k nastavení Implementace MAP po celou 
dobu realizace projektu, bude evaluace zpracována volnou formou v závěru projektu.  
 

3. Evaluace činnosti pracovních skupin 
Cílem je vyhodnotit přínosy a fungování činnosti pracovních skupin. V rámci evaluace členové 
pracovní skupiny během svého jednání diskutují o tom, zda je pojetí pracovních skupin efektivní 
a co by se mohlo v rámci pracovních skupin zlepšit.  Cílovou skupinou evaluace jsou členové 
pracovních skupin. Samotné evaluační šetření proběhne 1x v průběhu realizace projektu – ve 
druhé v polovině realizace projektu. 
 
 

4. Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II, vyhodnocování naplňování priorit a cílů 
MAP 
Cílem je vyhodnotit, jak zapojení aktéři vnímají průběh projektu, jak jsou naplněny priority 
a cíle MAP a jaký má z jejich pohledu projekt přínos jak pro ně samé, tak i pro území jako celek. 
Samotné šetření bude realizováno formou dotazníku, který bude cílen na zástupce škol 
a školských zařízení, členů řídícího výboru a realizačního týmu, pracovních skupin a případně 
dalších zapojených aktérů vzdělávání. Samotná evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II 
proběhne 1x v závěru projektu.  
 


