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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  

Ing. Petra Kantorová, specialista na strategie a plánování           

Termín zpracování:  únor 2020 
 
Vyhodnocovaným obdobím předkládané průběžné sebehodnotící zprávy je únor 2019 

až leden 2020. Zpráva byla zpracována v únoru 2020 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. 

Aktualizace složení ŘV a jednotlivých PS probíhá 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.   

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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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.  

 
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 ke čtyřem personálním obměnám v rámci pracovních skupin. 

První změna nastala v únoru 2019 v PS financování, od března se podařilo místo 

bezprostředně obsadit. V říjnu byla zrušena DPP u člena PS občanské kompetence, nový člen 

nastoupil v lednu 2020. K 31.12.2019 odstoupily z funkce 2 osoby z PS podnikavost 

a kariérové poradenství. V době zpracování průběžné sebehodnotící zprávy se stále 

nepodařilo nalézt náhradníka na pozici vedoucího PS podnikavost a kariérové poradenství. 

Aktivně komunikujeme se stávající členy této skupiny a školami, oslovujeme také 

spolupracující organizace v rámci partnerství. Předpokládáme, že pozice bude obsazena 

nejpozději od dubna 2020. 

Průběžně jsou uzavírány nové DPP na pozicích lektorů implementace s ohledem na 

požadavky ze stran škol. 

V případě vzniku jakýkoliv personálních problémů napříč platformami činíme vždy opatření 

dle povahy problému a bezodkladně. 

 
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, 
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naplňování indikátorů, zadání pro pracovní skupiny apod. Dle potřeby je využívána 

telefonická a elektronická komunikace. 

Zasedání řídícího výboru se konají pravidelně každé 3 měsíce, dle potřeby může být svoláno 

mimořádné zasedání nebo prostřednictvím per rollam (červen 2019). Plánuje se změna 

jednacího řádu v bodě týkajícího se prezenčního setkávání, které by mělo být nastaveno 

na 1x za rok. Zasedání se řídí statutem a jednacím řádem, uvádí předseda a moderuje 

manažer projektu. Setkání probíhají v prostorách příjemce. Součástí bývají diskusní 

workshopy k aktuálním výstupům, např. SWOT analýzy, roční akční plán apod. 

Před zasedáním obdrží členové elektronickou formou pozvánku a podkladové materiály. 

Na zasedání je prostor pro dotazy a připomínky. Ze zasedání je pořizována prezenční listina 

a zápis, které jsou poté distribuovány včetně podkladů na příslušné členy ŘV a zveřejněny 

pro ostatní partnery a veřejnost na webových stránkách projektu. Zasedání v jednom 

případě (prosinec 2019) nebylo usnášeníschopné, respektive na počátku jednání byla 

přítomna požadována nadpoloviční většina, avšak v době hlasování již byl počet přítomných 

členů nižší, proto bylo bezodkladně přistoupeno k hlasování per rollam. 

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 s vytyčením aktivit na následující období, rozdělení 

úkolů a stanovení termínu splnění. Schůzku moderuje vedoucí PS.  

Setkání realizačního týmu s PS probíhá většinou každé 3 měsíce v prostorech 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. 

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

Co se osvědčilo a proč?  

 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. 
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 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. Např. s ohledem 

na velký zájem ze strany škol byly uzavřeny nové DPP pro lektory ukázkových dílen čtení.  

 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.).  

 Besedy pro veřejnost pořádáme na osvědčených, dobře dostupných místech, 

např. v knihovně. Testujeme realizaci některých stejných akcí v různých termínech 

v různých „spádových obcích“ kvůli dopravní dostupnosti účastníků. 

 Osvědčila se registrace na jednotlivé akce prostřednictvím online 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. 

 Začíná se osvědčovat facebookový profil s nabídkou akcí pro veřejnost.  

 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. 

 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? 

 Školy spolupracují v rámci MAP mimo jiné prostřednictvím dotazníkových šetření, 

které připravuje realizační tým a pracovní skupiny. Jedná se o krátká efektivní 

dotazníková šetření pro určité cílové skupiny, která jsou nastavena tak, abychom 
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nezatěžovali příliš vedení škol (cílíme je pro pedagogy určitých předmětů, výchovné 

poradce apod.). Dotazníková šetření jsou zpravidla nepovinná, jedná se o mapování 

situace v území využitelné např. při plánování aktivit. Řídící orgán však požaduje 

po realizátorech MAP zprostředkování některých povinných obsáhlých dotazníků, 

jejichž výsledky nejsou pro projekt mnohdy využitelné. Setkáváme se s dotazy ze stran 

škol, k čemu budou výsledky sloužit nebo s nevolí vyplnění s ohledem na obsáhlost. 

 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. 

 Na akcích pro veřejnost je někdy problematické zajistit všechny podpisy v prezenční 

listině. Důvodem může být příchod účastníků krátce před začátkem nebo v průběhu akce 

a přehlédnutí označeného stolu s prezenční listinou, i když u stolu většinou dohlíží člen 

RT a vybízí k podpisům. Necháváme prezenční listinu poté v průběhu akce kolovat 

k  doplnění, někteří návštěvníci se přesto nepodepíšou, i když upozorňujeme 

na skutečnost, že prezenční listina bude poskytnuta pouze pro potřeby ŘO. Tímto někdy 

bohužel dochází k nechtěnému „umělému“ snižování počtu účastníku na akci, 

přestože jich oficiálně přišlo více.  

 Povinnou aktivitou dle Postupů MAP bylo začlenění oblasti digitální gramotnosti 

a využívání ICT ve vzdělávání v rámci činnosti pracovních skupin. Jelikož však v metodice 

nebyly předem definovány výstupy, nebyli jsme si jisti, zda členové PS následné 

požadavky ze strany Řídícího orgánu budou schopni zajistit, tudíž byla vytvořena sdílená 

pozice Metodika ICT, obsazena odborníkem, který je k dispozici všem pracovním 

skupinám. Ze strany Řídícího orgánu jsme doposud neobdrželi žádné konkrétní 

požadavky. Činnost PS je v jednotlivých oblastech na vysoké úrovni, současně jedna 

z nich je zaměřena na oblast polytechniky a digitalizace, tudíž povinnost zapojit min. 
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jednoho odborníka pro oblast podpory začleňování ICT, resp. v našem případě řešeno 

samostatnou pozicí, se jeví nepotřebně.  

 

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 dotazníkových šetření, uvítali bychom, kdyby dotazníková šetření si ŘO 

realizoval mimo MAP, případně aby šetření nebyl příliš rozsáhlá.  

 PS financování - rozhodnutí o zřízení této skupiny by mělo být ponecháno na jednotlivých 

územích. 

 Zlepšení v oblasti zajištění podpisů v prezenčních listinách na akcích pro veřejnost 

spatřujeme v přítomnosti min. jednoho člena PS, pod kterou akce spadá, a který pomůže 

v rámci organizačních činností přímo na místě. 

 Co se týče Metodika ICT, v ideálním případně by bylo vhodné, aby Řídící orgán 

nepožadoval začlenění oblasti ICT do vzdělávání v rámci činnosti (zapojení člena) 

pracovních skupin. Pokud tento požadavek nastane, bude situace řešena v rámci 

osvědčených členů jednotlivých PS nebo touto oblastí bude pověřena PS polytechnika 

a digitalizace, jejíž členové budou nápomocni ostatním skupinám, neboť spolu běžně 

komunikují. 

 

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

OP VVV/MŠMT/Odborného garanta?  

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 – 

zrušit povinnost přiřazení vykonávané činnosti k „číslu KA“ a „názvu KA“) a častá změna 

formulářů, např. realizačního týmu, SD2 soupisky. 

Nápomocné by bylo zveřejnění vzorových šablon a manuálů všech povinných výstupů 

projektu, ideálně zveřejněné před zahájením realizace, abychom při podání projektové 

žádosti odhadli náročnost některých aktivit s ohledem na sestavení realizačního týmu apod. 

Zástupci Řídícího orgánu by měli pravidelně navštěvovat setkání příjemců IPo MAP. 
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Uvítali bychom, kdyby odborný garant měl větší pravomoc realizovat semináře 

dle konkrétních požadavků realizačních týmů - např. k výstupům projektu, k evaluaci 

projektu, pro jednotlivé PS apod. 

 
 

Výstupy, očekávané výsledky, udržitelnost 

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

Za druhý 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, vydávat vlastní „Zpravodaj o průběhu realizace projektu“, 

- zpracovat Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů včetně harmonogramu, 

- zpracovat a aktualizovat organizační strukturu projektu, 

- realizovat výjezdní zasedání realizačního týmu s členy PS a lektory implementace, 

- aktualizovat a schválit seznam investičních záměrů Strategického rámce  

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

- evaluovat roční akční plán 2019, 

- sestavit a schválit roční akční plánu pro rok 2020, 

- realizovat aktivitu 2.7 Podpora škol v plánování. 

 

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.  
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Průběžně probíhá propagace projektu prostřednictvím webových stránek projektu 

a facebookového profilu a publikování článků v místních zpravodajích. Informace jsou 

zprostředkovány rovněž prostřednictvím „Zpravodaje o průběhu realizace projektu Místní 

akční plán II v ORP Třinec“, který je přibližně 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 nám také propagace projektu prostřednictvím webových stránek 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 

zodpovídá manažer a administrátor projektu a manažer implementace. 

 

 

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 podílel manažer a administrátor projektu ve spolupráci s manažerem 

implementace a specialistou na strategie a plánování. Předkládaná vnitřní evaluace 

byla vyhotovena na základě vlastních postřehů členů realizačního týmu monitorovaných 

průběžně během prvního roku realizace projektu, tzn. od února 2019 do ledna 2020. 

 

 

V Třinci 28. února 2020          Mgr. Markéta Bobková 

                 manažer a administrátor projektu 

    


