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Úvod 

 

 

Název projektu: Místní akční plán II v ORP Třinec 

Registrační číslo:        CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963 

 

Realizační tým: Mgr. Markéta Bobková, manažer a administrátor projektu 

Mgr. Kateřina Czempková, manažer implementace, finanční manažer            

 

Datum zpracování:  únor 2021 

 
Vyhodnocovaným obdobím předkládané průběžné sebehodnotící zprávy je únor 2020 

až leden 2021. Zpráva byla zpracována v únoru 2021 dle Šablony pro Průběžnou 

sebehodnotící zprávu příjemců MAP II, viz Metodika pro vnitřní evaluaci projektů 

PO 3 OP VVV. 

 

Uspořádání účastníků v projektu, jeho vedení a klíčoví aktéři 

 

1. Je nastavení z pohledu kompetencí a odpovědnosti v platformách optimální a proč? 

V rámci projektu funguji 3 základní platformy – realizační tým (RT), řídící výbor (ŘV) 

a pracovní skupiny (PS). V těchto platformách jsou zapojeni kompetentní odborníci z oblasti 

výchovy a vzdělávání, neformálního vzdělávání a dalších spolupracujících organizací.  

 
Mezi jednotlivé členy řídícího výboru a pracovních skupin jsou rozděleny a nastaveny 

kompetence, které jsou dostatečně specifikovány a je patrné, za co jednotliví aktéři 

zodpovídají. V případě členů ŘV jsou tyto kompetence definovány statutem a jednacím 

řádem, u členů PS jsou vymezeny v rámci pracovněprávních dohod. Povinnosti, 

odpovědnosti a pravomoci platforem jsou velmi přehledně rovněž popsány v dokumentu 

„Organizační struktura projektu Místní akční plán II v ORP Třinec.“ 
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Aktualizace organizační struktury probíhají v souladu s Postupy MAP II – Metodika tvorby 

místních akčních plánů v oblasti vzdělávání, vydanými MŠMT jako příloha č. 3 výzvy 

k předkládání projektů MAP II. 

 

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

Diskuzní platformy v podobě zasedání řídícího výboru a setkání s pracovními skupinami jsou 

dostatečně odborně zajištěny a vedeny ze strany realizačního týmu, vedoucích pracovních 

skupin nebo jsou zajištěny odborníkem na projednávané téma. Jednání probíhají efektivně.  

Informačně vzdělávací aktivity, jež jsou realizovány pro členy pracovních skupin, ale také 

pro ostatní aktéry v partnerství, jsou dostatečně odborně zajištěny a jejich realizace 

je přínosná pro proces akčního plánování s cílem tvorby MAP. Vždy jsou oslovováni lektoři 

a přednášející s dostatečnou kvalifikací a odbornou praxí. 

3. Co podnikneme pro zlepšení, resp. jaké/jaká opatření učiníme v oblasti personálních 

kapacit projektu? Kdo bude za opatření zodpovědný? Kdy budou dokončena?  

Ve sledovaném období došlo k řadě personálních změn, zejména v rámci členství pracovních 

skupin. Přestože není povinností zaměstnance uvádět důvod ukončení DPP, na dotaz 

realizačního týmu uváděli odstupující osoby časovou vytíženost a ztíženou situaci v období 

epidemie COVID-19. Ve sledovaném období se změnila 2x pozice vedoucího PS, na pozicích 

členů PS se obměnily čtyři osoby.  

 
V případě vzniku jakýkoliv požadavků na personální změnu jsme bezodkladně komunikovali 

se stávajícími členy pracovních skupin, školami a spolupracujícími organizacemi v rámci 

partnerství tak, abychom v maximální možné míře zamezili časovým prodlevám mezi 

odstupujícími a nastupujícími členy. 

 
S ohledem na opatření související s COVID-19 jsme byli rovněž nuceni zrušit, pozastavit 

a omezit řadu implementačních aktivit, na které jsou vázány především pozice lektorů 

implementace a rodilých mluvčí. Přestože se nám některé aktivity podařilo v rámci možností 

zachovat (např. distanční šachové kroužky, distanční výuka s rodilými mluvčími a kariérovým 

poradcem apod.), čerpání hodin, respektive přímých nákladů, bylo značně poznamenáno.  
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Situaci aktuálně analyzujeme a vyhodnocujeme společně s odborným týmem a řediteli škol. 

Řešení spočívá v tom, že na jaře 2021 plánujeme obsadit na pozici lektora implementace 

jednu osobu z každé zapojené školy, která se podílet na realizaci miniprojektů škol.  

 
Ve sledovaném období došlo také ke změně pozice Metodika ICT, nově byla uzavřena DPP 

s lektorem implementace pro oblast kariérového poradenství a s dalšími lektory 

implementace v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti. 

 

 

Aktivity projektu 

 

1. Jakým způsobem v současné době probíhá setkávání aktérů v území participujících 

na tvorbě/aktualizaci MAP II, tj. Řídicího výboru a pracovních skupin (periodicita, forma, 

kdo moderuje)?  

Realizační tým projektu – manažer a administrátor v jedné osobě a finanční manažer a manažer 

implementace jsou v každodenním osobním kontaktu, jelikož sdílí společnou kancelář, 

a operativně řeší aktuální úkoly. Manažerky se zpravidla 1x měsíčně schází se specialistkou 

na strategie a plánování v prostorách příjemce, se kterou řeší aktuální aktivity, naplňování 

indikátorů, zadání pro pracovní skupiny apod. 

 

Z důvodu protiepidemiologických opatření zaměstnavatel v některých měsících sledovaného 

období nařídil omezení přítomnosti pracovníků na pracovišti. Manažerky proto střídavě 

pracovaly také na home office. Komunikace v tomto období probíhala mezi manažerkami nejen 

telefonicky a elektronicky, ale také s využitím sociálních sítí a on-line komunikačních 

platforem/nástrojů.  

 

Zasedání řídícího výboru se dle aktualizovaného jednacího řádu (březen 2020) konají 

prezenčně min. 1x ročně, dle potřeby častěji v mimořádných termínech nebo per rollam. 

Tato zasedání se řídí statutem a jednacím řádem. Jejich součástí bývají diskusní workshopy 

k aktuálním výstupům, např. SWOT analýzy, roční akční plán apod. Ze zasedání je pořizována 

prezenční listina a zápis, které jsou poté distribuovány vč. podkladů na příslušné členy ŘV, 

ale také zveřejňovány pro ostatní partnery a veřejnost na webových stránkách projektu. 
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Z důvodu omezení osobních setkávání se zasedání ŘV uskutečnilo prezenčně pouze v březnu 

2020, poté realizační tým 3x využil možnosti elektronického hlasování (srpen, říjen a prosinec 

2020).  

Daří se dodržovat termíny setkání i plnění dílčích výstupů dle harmonogramu tvorby MAP.  

Setkání jednotlivých pracovních skupin probíhají zpravidla 1x měsíčně. Jednání svolává 

vedoucí PS, v případě potřeby některý ze členů. PS se scházejí ve vlastních prostorách 

některé z organizací, jenž má v PS zástupce (školy, knihovna aj.). Z těchto setkání 

je pořizována prezenční listina a zápis. Schůzku moderuje vedoucí PS. S ohledem na situaci 

COVID-19 pracovní skupiny rovněž využívají možnosti realizovat schůzku on-line formou, 

přičemž z každého takového setkání pořizují minimálně jeden printscreen obrazovky 

monitoru, kde je viditelný datum a čas jednání a jména účastníků. Z každého setkání 

je rovněž standardně pořízen zápis. 

Setkání realizačního týmu s PS probíhá většinou každé 3 měsíce v prostorách příjemce 

dotace. Pozvánky jsou rozesílány elektronicky. Cílem jednání je průběžný monitoring 

realizovaných aktivit, aktualizace zadání další činnosti, plánování a realizaci vzdělávacích akcí. 

Z těchto setkání je pořizována prezenční listina a zápis. Schůzku moderuje člen realizačního 

týmu. V průběhu sledovaného období realizační tým pružně reagoval na omezení osobního 

setkávání a v případě potřeby realizoval on-line jednání včetně pořízení printscreenu 

obrazovky a zpracování zápisu. 

 

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

Co se osvědčilo?  

 Funguje spolupráce s ostatními realizátory projektů místních akčních plánů vzdělávání. 

Na společných jednáních či prostřednictvím elektronické a telefonické komunikace 

dochází k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, získávání tipů 

na zajímavé lektory atd. 

 Osvědčilo se pestré zastoupení pracovníků v rámci pracovních skupin – učitelé, ředitelé, 

zástupci zájmových a neziskových organizací apod.  

 Osvědčilo se flexibilní nastavení hodin pro lektory implementace.  
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 Pro realizaci workshopů, seminářů a dalších informačně vzdělávacích aktivit 

jsou oslovováni lektoři a přednášející s dostatečnou kvalifikací a odbornou praxí. 

Výběr probíhá na základě doporučení samotných spolupracujících aktérů (členů PS, 

ředitelů škol, pedagogů atd.).  

 Osvědčila se registrace na jednotlivé vzdělávací akce pro pedagogy prostřednictvím 

on-line formulářů. Máme okamžitou a průběžnou možnost kontroly počtu přihlášených, 

můžeme regulovat a nastavit maximální počty účastníků s ohledem na požadavky 

lektora, případně pružně reagovat v případě zjištění nezájmu o pořádanou akci.  

 Školy oceňují v rámci aktivit pro děti a žáky realizaci některých akcí přímo 

na jednotlivých školách z důvodu časové úspory, případně se snažíme zajistit konání 

akce ve „spádových obcích“, abychom eliminovali dopravní nedostupnost.  

 Osvědčuje se propagace pozvánek na akce na facebookovém profilu projektu. 

 Manažerky jsou zaměstnanci odboru školství u nositele projektu – statutárního města 

Třinec. Manažerky mají bezproblémový přístup k potřebným statistikám, je usnadněná 

komunikace nejen se školami a spolupracujícími organizacemi, ale i při navazování 

nových kontaktů, např. s firmami apod.  

 

Co se neosvědčilo a proč? 

 Z důvodu omezení osobních setkávání jsme se některé aktivity pokusili přenést alespoň 

do on-line prostředí, což se však neosvědčilo zejména u cílové skupiny rodičů, jelikož 

zájem o webináře byl velmi nízký. Částečně je patrný také pokles zájmu o webináře 

ze stran pedagogických pracovníků, kteří také upřednostňují prezenční formu. 

 Činnost PS Financování - dlouhodobě hledáme témata a zadání pro činnost této pracovní 

skupiny. Členové zaměřují své aktivity především na cílové skupiny pracovníků 

zřizovatelů škol a školských zařízení, vedoucí pedagogické pracovníky, ekonomické 

a účetní zaměstnance ve vzdělávání (THP), pracovníky školních kuchyní a jídelen. 

Jedná se zejména o implementační aktivity v oblasti dalšího vzdělávání a sdílení 

zkušeností. Bohužel se potvrdila skutečnost, že pracovní skupina jako taková, nemá a ani 

nemůže mít žádné rozhodující pravomoci a kompetence v oblasti financování 

regionálního školství a vzdělávání. Její stanoviska mají pouze informativní a doporučující 

charakter.  
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3) Co podnikneme pro zlepšení, resp. jaké/jaká opatření učiníme pro efektivnější realizaci 

aktivit projektu? Kdo bude za opatření zodpovědný? Kdy bude/budou dokončena? 

 Co se týče webinářů pro pedagogy, přizpůsobili jsme se podnětům cílové skupiny 

a realizujeme spíše on-line aktivity s kratším časovým rozsahem, cca do 2 hodin. 

Déletrvající semináře (jedná se především o akreditované kurzy) byly odloženy a budou 

realizovány prezenčně, až to situace umožní. 

 Co se týče akcí pro rodiče, neustále hledáme tipy na zajímavé lektory a témata, které by 

oslovily veřejnost také pro on-line formu účasti. U jedné akce jsme se pokusili otestovat 

motivaci veřejnosti pomocí „slosovatelné přihlášky, respektive účasti“. Nedokážeme však 

ještě odhadnout „přínos“ této motivace, jelikož na dvou vyhlášených termínech byla 

účast nad 10 osob, další dva termíny byly zrušeny, protože se přihlásila pouze jedna 

osoba. Povinná aktivita zaměřená na oblast rovných příležitostí se jeví problematicky. 

 
4. Jakou podporu byste při realizaci projektu uvítali od Řídícího orgánu 

OP VVV/MŠMT/Odborného garanta?  

Uvítali bychom větší podporu ze strany Řídícího orgánu v době vyhlášení nouzového stavu, 

kdy nebylo zřejmé, jak máme postupovat při realizaci některých aktivit. Dlouho byly nejasné 

informace ohledně možnosti prodloužení či neprodloužení realizace projektu v případě, 

že je projekt nastaven již v projektové žádosti na maximální možnou délku realizace. 

Poměrně dost se zvýšily nároky na administrativu z důvodu doporučení uchovávání auditních 

stop o všech odchylkách. Mnohdy komunikace např. o zrušení či přesunu termínu semináře 

apod. probíhá telefonicky. Realizace dlouhodobých aktivit jako např. výuka s rodilými 

mluvčími je podmíněna printscreeny z každé započaté lekce. To lektory zatěžuje, jelikož 

už tak mají ztíženou situaci, kdy musí nově výuku přizpůsobit on-line či distanční formě 

vzdělávání. Vyžaduje to výraznější komunikaci s kmenovým učitelem, změny v přípravě lekcí 

a změny ve způsobu výuky ve ztížených podmínkách. 

  
Ze strany Řídícího orgánu dochází velmi často k aktualizaci příloh jako je realizační tým nebo 

SD2 soupiska. V rámci podpory bychom uvítali zjednodušení administrativy v projektu 

(opakované dokládání realizačního týmu, vlastnické struktury apod. v každé ŽoP, stačilo 

by pouze informování/doložení aktuálního dokumentu v případě změny; vyplňování výkazu 

práce, …). 
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Výstupy, očekávané výsledky, udržitelnost 

 

1) Jaké byly původně plánované a jaké jsou v tuto chvíli reálné výstupy z projektu MAP II? 

Za třetí rok realizace projektu se nám podařilo:  
 
- funkční Řídící výbor,  

- funkční odborný tým (pracovní skupiny, lektoři implementace, metodici implementace),  

- průběžně aktualizovat webové stránky projektu a facebookový profil,  

- naplňovat komunikační plán, plnit povinnou publicitu projektu – články v místních 

zpravodajích, reportáže v mediích, vydávat vlastní „Zpravodaj o průběhu realizace projektu“,  

- dle potřeb aktualizovat organizační strukturu projektu,  

- realizovat on-line workshop k tvorbě MAP (roční akční plán 2021) realizačního týmu s členy 

PS a lektory implementace,  

- zpracovat a schválit aktualizaci analytické a strategické části dokumentu MAP včetně příloh 

- aktualizovat a schválit aktualizaci ročního akčního plánu  

- aktualizovat a schválit seznam investičních záměrů Strategického rámce  

- realizovat implementační aktivity pro děti, žáky i pedagogy, veřejnost  

- evaluovat roční akční plán 2020,  

- sestavit a schválit roční akční plánu pro rok 2021,  

 
Nedošlo k žádným zásadním prodlevám, které by měly vliv na dosažení cílů a indikátorů 

projektu. 

 

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? 

Nejvíce osvědčeným způsobem komunikace je vždy komunikace osobní, avšak s ohledem 

na časové možnosti všech zapojených aktérů je nejfrekventovanějším nástrojem elektronická 

forma komunikace. E-mailem jsou rozesílány pozvánky, zápisy, podklady k jednání apod. 

Ve sledovaném období se také jako efektivní nástroje komunikace osvědčily sociální sítě 

a on-line komunikační platformy/nástroje jako Google meet, Jitsi Meet, ZOOM, MS Teams … 
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Průběžně probíhá propagace projektu prostřednictvím webových stránek projektu 

a facebookovém profilu a publikováním článků v místních zpravodajích. Informace jsou 

zprostředkovávány rovněž prostřednictvím „Zpravodaje o průběhu realizace projektu Místní 

akční plán II v ORP Třinec“, který je zpravidla 2x ročně distribuován v elektronické podobě 

na jednotlivé školy, obce, členy řídícího výboru a pracovních skupin a další spolupracující 

subjekty a je veřejně přístupný na webových stránkách projektu.  

 
Osvědčila se také propagace projektu na webových stránkách škol, kde v případě účasti 

na některé z akcí žáci a učitelé zveřejní krátký článek, ve kterém vlastními slovy zhodnotí, 

jak se jim aktivita líbila.  

 
Opatření bude realizováno průběžně po celou dobu realizace projektu. Za naplnění aktivity 

bude zodpovídat manažer a administrátor projektu a manažer implementace. 

 

E) SHRNUTÍ 

Průběžná sebehodnotící zpráva byla zpracována dle Šablony pro Průběžnou sebehodnotící 

zprávu příjemců MAP II vycházející z Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV 

verze 3.0. Na tvorbě se podílela zejména manažerka a administrátorka projektu 

ve spolupráci s manažerkou implementace a specialistkou na strategie a plánování. 

Předkládaná vnitřní evaluace byla vyhotovena na základě vlastních postřehů členů 

realizačního týmu monitorovaných průběžně během sledovaného období.  

 

 

 

 

 

 

 

V Třinci 17. února 2021          Mgr. Markéta Bobková 

                 manažer a administrátor projektu 

 


