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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 2022 

 
Vyhodnocovaným obdobím předkládané závěrečné sebehodnotící zprávy je únor 2018 

až leden 2022. Zpráva byla zpracována v únoru 2022 dle Šablony pro Závěrečnou sebehodnotící 

zprávu příjemců MAP II, viz Metodika pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV. 

 

Vznik projektu a jeho vývoj 

 

1. Co bylo hlavním impulsem k zapojení do projektu? 

Možnost zapojení se do navazujícího projektu MAP II byla vnímána jako další příležitost plynule 

pokračovat ve zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách formou prohloubení 

spolupráce a komunikace a posílení vztahů mezi školami, zřizovateli a ostatními aktéry neformálního i 

zájmového vzdělávání pro děti a žáky do 15 let v území. Největší motivací byla možnost financování 

implementačních aktivit napříč cílovými skupinami, zejména pak realizace aktivit pro děti a žáky. 

Přínosné se jevilo rovněž pokračování ve sdílení zkušeností, společné informování, vzdělávání 

a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Neméně 

významným faktorem byla taktéž podmínka zpracování Strategického rámce jakožto podkladu 

pro čerpání finančních prostředků IROP. 

 
2. Jaká byla naše původní představa o budování partnerství a jak se změnila v průběhu 

realizace? 

Projekt byl realizován na území správního obvodu ORP Třinec, které čítá celkem 12 obcí, z toho dvě 

obce nejsou zřizovateli školských zařízení. Může se zdát, že se nejedná o příliš velké ORP, funguje zde 

však 29 školských zařízení včetně mnoha odloučených pracovišť. Tři organizace se do projektu MAP II 

nezapojily. Nově byla možnost zapojit do projektu ZUŠ. V území se nachází dvě organizace, z toho 

jedna také neprojevila zájem o zapojení. 
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V regionu už existovaly vazby z projektu MAP I a tudíž projektová žádost již vznikala 

ve spolupráci s vybranými cílovými skupinami partnerství, což se pozitivně odrazilo v průběhu 

realizace naplánovaných aktivit. 

Díky navázané spolupráci z MAP I jsme vnímali aktivnější zapojení škol do povinných 

i nepovinných aktivit projektu, přestože se opět potvrdilo, že někteří aktéři ve vzdělávání jsou v území 

aktivnější a jiní naopak méně. Spolupráce a komunikace se všemi zapojenými subjekty se po celou 

dobu realizace projektu jevila pozitivně a nedošlo k jejímu přerušení. Fungující partnerství dokazuje 

i skutečnost, že většina aktérů projevila zájem o možnost zapojení se v navazujícím projektu MAP III.  

 

Uspořádání účastníků v projektu, jeho vedení a klíčoví aktéři 

 

1.   Podle jakých kritérií jsme vybírali partnery do projektu MAP II a proč? Postupovali 

bychom nyní stejně? Co bychom nyní změnili, pokud bychom začínali znovu? 

 
Z důvodu navázaného partnerství z projektu MAP I, složeného ze zástupců zřizovatelů, 

Moravskoslezského kraje, mateřských a základních škol, organizací neformálního 

a zájmového vzdělávání, ZUŠ, KAP, ASZ, ITI, školních družin, rodičů a MAS, bylo usnadněno sestavení 

organizační struktury projektu. 

Dle Metodiky tvorby místních akčních plánů bylo žádoucí, aby v území pokračoval Řídící výbor 

v činnosti v podobě, které byl ustanoven v předchozím období. Realizační tým proto oslovil stávající 

členy, přičemž všichni členové z regionu projevili zájem o pokračování, ke změně došlo pouze 

u zástupců kraje a KAP. Současně byly organizace v partnerství osloveny pro další možnost zapojení 

se v souladu s Postupy MAP, přičemž se Řídící výbor rozšířil o nové členy.  

Při sestavování Pracovních skupin jsme opět vycházeli ze zkušeností a navázané spolupráce z projektu 

MAP I. Nejprve jsme stejně jako u ŘV oslovili členy PS působící v předcházejícím projektu, jelikož jsme 

se snažili v maximální možné míře zachovat strukturu a složení PS. V případě změny jsme oslovili 

ostatní aktéry v území. V rámci projektu fungovalo sedm pracovních skupin. 

Pracovní skupina Pro rovné příležitosti 

Pracovní skupina Pro financování 

Pracovní skupina Pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

Pracovní skupina Pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka  

Pracovní skupina Polytechnika a digitalizace 

Pracovní skupina Podnikavost a kariérové poradenství 

Pracovní skupina Občanské kompetence 
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Pokud bychom začínali znovu, zvolili bychom při výběru partnerů stejný postup. 

Obsazení členů pracovních skupin bylo relativně bezproblémové, vyjma PS Pro rovné příležitosti  

a Pro financování, což bylo dáno požadavkem na struktury obsazení členů dle metodiky. 

 
2.   Bylo nastavení z pohledu kompetencí a odpovědnosti v platformách optimální a proč? 

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

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

a vzdělávání, neformálního vzdělávání a dalších spolupracujících organizací. Aktualizace složení ŘV 

a jednotlivých PS probíhala 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 platformy byly rozděleny a nastaveny kompetence, které byly dostatečně specifikovány, a bylo 

patrné, za co jednotliví aktéři zodpovídají. V případě členů ŘV byly kompetence definovány statutem 

a jednacím řádem, u realizačního týmu a členů PS byly vymezeny v rámci pracovněprávních dohod. 

Povinnosti, odpovědnosti a pravomoci platforem byly velmi přehledně rovněž popsány v dokumentu 

„Organizační struktura projektu Místní akční plán II v ORP Třinec.“ 

Nastavení uspořádání Řídícího výboru a pracovních skupin se jevilo optimálně. Složení bylo poměrně 

stabilní, přestože docházelo v průběhu k personálním změnám. 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. 

 

3.  Jaké bylo odborné zajištění diskuzních platforem a na jakém základě jsme vybírali  

     odborníky? 

Diskuzní platformy v podobě jednání řídících výborů, diskusních workshopů, tematických setkání 

či setkání s pracovními skupinami byly dostatečně odborně zajištěny a vedeny ze strany realizačního 

týmu, vedoucích pracovních skupin nebo byly zajištěny odborníkem na projednávané téma. Jednání 

probíhala efektivně. Informačně vzdělávací aktivity, jež byly realizovány nejen pro členy pracovních 

skupin, ale také pro ostatní aktéry v partnerství, byly dostatečně odborně zajištěny a jejich realizace 

byla přínosná pro proces akčního plánování s cílem tvorby MAP. Vždy byli oslovováni lektoři 

a přednášející s dostatečnou kvalifikací a odbornou praxí adekvátně k řešeným tématům, především 

na základě pozitivních referencí z platforem a dle doporučení samotných účastníků. Při výběru témat 

jsme vycházeli z aktuálních potřeb v území ORP a časových možností školitelů i účastníků. 
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Nastavení efektivního a vyhovujícího řízení projektu a řízení tvorby MAP bylo monitorováno 

ze strany realizačního týmu. V polovině realizace projektu a v závěru projektu byly uskutečněny 

dotazníkové průzkumy u členů Řídícího výboru a pracovních skupin se zaměřením na spokojenost 

s dosavadním průběhem řízení, který se stal podkladem pro toto sebehodnocení. Byly zjišťovány tyto 

informace: 

- Jste si vědom / vědoma svých kompetencí, které souvisí s výkonem člena řídícího výboru / 

pracovní skupiny? 

- Vyhovuje Vám aktuální nastavení kompetencí jednotlivých aktérů v rámci místního akčního 

plánování? 

- Je zajištění diskusních platforem odborně zajištěno? 

- Probíhají jednání efektivně? 

- Jsou vzdělávací aktivity dostatečně odborně zajištěny a jejich realizace je přínosná pro proces 

akčního plánování? 

- Jaká opatření doporučujete pro zlepšení a efektivnější realizaci aktivit projektu? Uveďte konkrétní 

formy podpory. 

- Vznikly nějaké problémy? 

- Jak vnímáte průběhu projektu MAP (závěrečné šetření) 

- Jaký je z Vašeho pohledu přínos projektu MAP pro území jako celek? (závěrečné šetření) 

 
Výsledky průzkumu jsou uvedeny níže samostatně. 

4. Jaké byly rezervy v souvislosti se zajišťováním odborníků? Jaké změny jsme v tomto 

ohledu provedli? 

Setkávali jsme se s časovou vytížeností zkušených lektorů, jelikož kvalitní lektoři měli nedostatek 

volných termínů.  Na základě zkušeností však nevznikly žádné výrazné problémy, jelikož akce 

se začínaly organizovat ve značném předstihu. Problém vyvstal až z důvodu zavedení 

protiepidemických opatření, kdy nebylo možné realizovat aktivity prezenční formou. Řada lektorů 

odmítala realizovat semináře on-line formou a současně ze strany cílových skupin o webináře nebyl 

zájem. Postupem času však se však situace zlepšila na obou stranách, jak na straně ochoty lektorů 

vést webináře, tak se zvýšil zájem o účast ze strany cílových skupin. 
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Aktivity projektu 

 

1. Jakým způsobem probíhalo setkávání aktérů v území participujících 

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

kdo moderuje)?  

Realizační tým projektu – manažerka a administrátorka v jedné osobě a finanční manažerka 

a manažerka implementace byly v každodenním osobním kontaktu, jelikož sdílely společnou 

kancelář, a operativně řešily aktuální úkoly. Manažerky se zpravidla 1x měsíčně scházely 

se specialistkou na strategie a plánování v prostorách příjemce, se kterou řešily aktuální aktivity, 

naplňování indikátorů, zadání pro pracovní skupiny apod. 

Z důvodu protiepidemických opatření bylo v některých měsících realizace projektu nařízeno 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) konala prezenčně min. 

1x ročně. Z důvodu omezení osobních setkávání byl ŘV informován mnohdy i elektronickou formou 

a hlasování probíhalo per rollam, případně on-line. Zasedání se řídila statutem a jednacím řádem. 

Jejich součástí byly diskusní workshopy k aktuálním výstupům, např. SWOT analýzy, roční akční plán 

apod. Ze zasedání byla pořizována prezenční listina a zápis, které byly poté distribuovány včetně 

podkladů na příslušné členy ŘV, ale také zveřejňovány pro ostatní partnery a veřejnost na webových 

stránkách projektu. 

Setkání jednotlivých pracovních skupin probíhaly zpravidla 1x měsíčně. PS se scházely ve vlastních 

prostorách některé z organizací, jež měly v PS zástupce (školy, knihovna aj.). Z těchto setkání byla 

pořizována prezenční listina a zápis. Schůzku moderoval zpravidla vedoucí PS. S ohledem na situaci 

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

z každého takového setkání byl pořízen minimálně jeden printscreen obrazovky monitoru, kde byl 

viditelný datum a čas jednání a jména účastníků. Z každého setkání byl standardně pořízen zápis. 

Setkání členů administrativního týmu se členy odborného týmu probíhala obvykle ve složení zástupců 

realizačního týmu s vedoucími PS a za přítomnosti specialistky na strategie a plánování. Setkání byla 

svolávána většinou každé 3 měsíce v prostorách příjemce dotace. Cílem jednání byl průběžný 
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monitoring realizovaných aktivit, aktualizace zadání další činnosti, plánování a realizaci vzdělávacích 

akcí. Z těchto setkání byla pořizována prezenční listina a zápis. Schůzku moderoval 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. Jak hodnotíte ostatní aktivity projektu (rozvoj, aktualizace, monitoring, evaluace a 

implementaci MAP)? 

Všechny aktivity byly realizovány průběžně po celou dobu projektu prostřednictvím administrativního 

i odborného realizačního týmu. Podařilo se nám splnit harmonogram, indikátory i cíle projektu. 

 

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

Co se osvědčilo?  

 Při sestavování odborného týmu jsme vycházeli ze zkušeností z realizace projektu MAP I. 

Díky navázané předchozí spolupráci došlo k snadnějšímu a rychlejšímu ustanovení PS, 

jelikož jsme se snažili v maximální možné míře zachovat strukturu a složení PS a současně 

vytipovaní členové PS aktuálně působí jako lektoři a metodici implementace.  

 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.  

 Pro realizaci workshopů, seminářů a dalších informačně vzdělávacích aktivit 

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

Výběr probíhal 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. Měli jsme okamžitou a průběžnou možnost kontroly počtu přihlášených, 

mohli jsme regulovat a nastavit maximální počty účastníků s ohledem na požadavky lektora, 

případně pružně reagovat v případě zjištění nezájmu o pořádanou akci.  

 Školy ocenily v rámci aktivit pro děti a žáky realizaci některých akcí přímo na jednotlivých školách 

z důvodu časové úspory, případně jsme se snažili zajistit konání akce ve „spádových obcích“, 

abychom eliminovali dopravní nedostupnost.  

 Osvědčila se propagace pozvánek na akce na facebookovém profilu projektu. 
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 Manažerky byly zaměstnanci odboru školství u nositele projektu – statutárního města Třinec. 

Manažerky měly bezproblémový přístup k potřebným statistikám, byla usnadněná komunikace 

nejen se školami a spolupracujícími organizacemi, ale i při navazování nových kontaktů, 

např. s firmami apod.  

 Fungovala spolupráce s ostatními realizátory projektů místních akčních plánů vzdělávání. 

Na společných jednáních či prostřednictvím elektronické a telefonické komunikace docházelo 

k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, získávání tipů na zajímavé lektory atd. 

 

Co se neosvědčilo a proč? 

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

skupiny. Členové zaměřili 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. Jednalo 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 měla pouze 

informativní a doporučující charakter.  

 
4. Co jste podnikli pro zlepšení? 

 V navazujícím projektu MAP dojde k částečné obměně složení PS pro financování, jelikož někteří 

členové nemají zájem pokračovat v činnosti PS. Nové obsazení možná přinese nové náměty 

a myšlenky. 

 

5. Co se v projektu podařilo vytvořit, na co jsme hrdí a z čeho by se mohli inspirovat 

ostatní? 

Jsme hrdi především na fungující partnerství a činnost pracovních skupin, kdy mnozí členové 

se na projektu podílí už od MAP I a současně mají zájem o spolupráci také v navazujícím projektu. 

Největší inspiraci spatřujeme v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti. V průběhu projektu vzniků 

čtenářský metr, přičemž dvě verze obsahující seznam doporučených knih pro malé čtenáře v češtině 

a jeden verze pro děti v polštině. Navazovala také mobilní aplikace. Jsme pyšni, že členové pracovních 

skupin a lektoři implementace se podíleli na vzniku zajímavých výstupů, kdy zpracovali pracovní 

listy/metodiky tematicky zaměřené na matematickou a čtenářskou gramotnost, podnikavost 

a kariérové poradenství a rovné příležitosti. Nakoupili jsme pomůcky pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami,které byly pro školy zdarma k zapůjčení. 
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 6. Jaké aktivity byly v projektu nejpřínosnější a proč? 

Mezi nejpřínosnější aktivity řadíme: 

- Vytvoření a práce Řídícího výboru – členové Řídícího výboru pracovali jako tým velmi efektivně, 

podařilo se projednat a schválit výstupy projektu, reagovali pružně a včas na aktuální potřeby 

realizace projektu 

- Vytvoření a práce pracovních skupin – zástupci subjektů formálního a neformálního vzdělávání, 

jako členové pracovních skupin se významně podíleli na tvorbě výstupů projektu, velmi dobře 

spolupracovali s administrativním týmem i Řídícím výborem, ke zdárné realizaci projektu 

přispěli svou odborností i zkušenostmi 

- Realizace implementačních aktivit – v průběhu realizace projektu se uskutečnila řada pozitivně 

hodnocených vzdělávacích aktivit, tematických setkání, kulatých stolů pro pedagogy a rodiče. 

- Velmi oceňované byly aktivity pro cílovou skupinu děti a žáci, např. konkrétně jako 

nejpřínosnější aktivita se nám jevilo zajištění personální podpory dvěma sdílenými rodilými 

mluvčími v hodinách anglického jazyka. Přestože na jednotlivých školách působili lektoři 

většinou pouze jeden měsíc v rozsahu 40 vyučovacích hodin kvůli tomu, aby se prostřídalo co 

nejvíce druhostupňových škol a na některých školách byli zapojeni pouze v rámci distanční 

výuky, školy tuto možnost velmi kvitovaly. Pro většinu žáků to byla vůbec první zkušenost 

s rodilým mluvčím, došlo ke zvýšení komunikačních dovedností v cizím jazyce a současně 

k rozšíření poznatků odlišných kultur, čímž byly rozvíjeny sociální a občanské kompetence.  

- Dále se nám osvědčily lekce šachových kroužků, které se konaly přímo ve školách pod vedením 

akreditovaných odborníků. Žáci tak měli možnost bezplatně po dobu jednoho pololetí 

či školního roku využívat tuto volnočasovou aktivitu. Došlo k rozvoji logického myšlení, posílení 

matematických a paměťových dovedností, soustředěnosti apod. 

 

Výstupy, očekávané výsledky, udržitelnost 

 

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

Během realizace projektu se nám podařilo:  

 
 Sestavit partnerství relevantních aktérů v území. 

 Sestavit řídící výbor, schválit jeho statut a jednací řád, zvolit předsedu a místopředsedu. 

 Sestavit funkční odborný tým (pracovní skupiny, lektoři implementace, metodici 

implementace), zahájit jejich činnost. 
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 Zpracovat organizační strukturu projektu a dle potřeb projektu ji aktualizovat. 

 Nastavit komunikační mechanismy v rámci partnerství, naplňovat komunikační plán, plnit 

povinnou publicitu projektu – články v místních zpravodajích, reportáže v mediích, vydávat 

vlastní „Zpravodaj o průběhu realizace projektu“, zřídit a průběžně aktualizovat webové 

stránky projektu včetně facebookového profilu. 

 Zpracovat a schválit aktualizaci analytické a strategické části dokumentu MAP včetně příloh.  

 Aktualizovat a schválit strategický rámec MAP vč. přílohy investičních priorit. 

 Realizovat workshopy k tvorbě MAP realizačního týmu s členy PS a lektory implementace. 

 Sestavit a schválit roční akční plány na jednotlivé roky. 

 Realizovat implementační aktivity pro děti, žáky i pedagogy, rodiče a veřejnost. 

 Zpracovat Seznam plánovaných evaluací, jejich téma a cílů včetně harmonogramu, provádět 

evaluaci dle harmonogramu. 

 Realizovat aktivitu 2.7 Podpora škol v plánování  

 

 
2. Co jsme vytvořili nebo jak jsme projektem ovlivnili své okolí, aniž bychom to předem 

plánovali? 

Z důvodu vládních protiepidemických opatření jsme museli přizpůsobit situaci znemožňující osobní 

setkávání a z tohoto důvodu jsme byli nuceni realizovat řadu aktivit on-line formou. Z počátku 

o ně nebyl příliš zájem. V maximální možné míře jsme se však snažili webináře pro pedagogy 

realizovat tak, aby nebyla nabourána výuka, a i také díky výběru kvalitních lektorů se zájem 

o webináře výrazně navýšil. Pozitivně byly hodnoceny také on-line soutěže pro žáky a nějaké 

implementační aktivity jako distanční výuka s rodilým mluvčím a lekce šachových kroužků. 

 

3. Které nastavení/formáty komunikace se v našem území ukázaly jako nejlepší a proč? 

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

na časové možnosti všech zapojených aktérů se stala nejfrekventovanějším nástrojem elektronická 

forma komunikace. E-mailem byly rozesílány pozvánky, zápisy, podklady k jednání apod. Z důvodu 

nemožnosti osobních setkání kvůli COVID-19 jsme využívali často on-line komunikační 

platformy/nástroje jako Google meet, Jitsi Meet, ZOOM, MS Teams … 

 
Průběžně probíhala propagace projektu a realizovaných aktivit zejména prostřednictvím 

facebookovém profilu a publikováním článků v místních zpravodajích. Informace byly 

zprostředkovávány rovněž prostřednictvím „Zpravodaje o průběhu realizace projektu Místní akční 

plán II v ORP Třinec“, který byl zpravidla 2x ročně distribuován v elektronické podobě 
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na jednotlivé školy, obce, členy řídícího výboru a pracovních skupin a další spolupracující subjekty 

a je veřejně přístupný na webových stránkách projektu.  

 
Rozšířila 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. Některé školy také zveřejňovaly pozvánky na akce na svých webových 

stránkách.  

Způsob komunikace byl volen dle potřeby tak, aby byl pro danou situaci co nejefektivnější 

a současně příliš nezatěžoval jak administrativní tým, tak všechny aktéry projektu. 

 

4. které nastavení/formáty komunikace bychom ve svém území již nevolili a z jakého 

důvodu? 

Realizační tým nevolil žádné formy komunikace, které by znovu nevyužil. Nejméně efektivní formát 

komunikace se nám však jeví webové stránky projektu. Povinně zveřejňované dokumenty (jako např. 

zápisy z řídících výborů a setkání pracovních skupin, průběžné sebehodnotící zprávy atd.) 

na webových stránkách zřejmě nikdo aktivně nevyhledává a co se týče ostatních aktivit, během 

realizace projektu se nám pro komunikaci s aktéry v partnerství a cílovými skupinami osvědčily jiné 

nástroje, které jsou vyjmenovány výše u otázky č. 3. 

 

5. V čem náš projekt dokázal změnit okolí nebo chování lidí? 

Některé subjekty jsou díky realizaci projektu nakloněny pokračovat v další spolupráci i bez 

případného navazujícího projektu MAP, např. spolupráce škol a knihovny v rámci rozvoje čtenářské 

gramotnosti a spolupráce škol v rámci podpory polytechnického vzdělávání. 

 
6. Jak budou fungovat vytvořená partnerství po skončení projektu, a to i s ohledem 

na celkovou organizaci (finanční, lidské zdroje, motivaci ke kooperaci apod.)? Jakých změn 

je případně potřeba pro udržení ideje projektu i po skončení podpory z OP VVV? 

Partneři projevili zájem o zapojení v případě realizace navazujícího projektu MAP III. 

Určitá spolupráce mezi subjekty fungovala již před samotnou realizací projektu, a proto 

předpokládáme, že dříve navázána či vytvořená partnerství v rámci projektu budou alespoň v určité 

míře pokračovat, např. realizace setkávání nad konkrétními tématy v regionu. 

 




