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Zápis z jednání Pracovní skupiny pro financování  

„MAP ORP Sokolova a ORP Kraslice III“  

22. 2. 2022 od 15,00 hodin online 

 

Přítomní členové pracovních skupin: Jiřina Deutschová, Jana Hegedüsová, Ivana Pečenková, 

Jaroslava Červenková, Vlasta Kaisrová, Anna Novotná 

 

Program pracovní skupiny: 

1) formální záležitosti – DPP, obsazení PS, četnost jednání, jednací řád 

2) design evaluace MAP III  

3) tematická náplň  

4) diskuze, závěr 

 

Ad 1) Mgr. Odvody přivítala přítomné a seznámila je s programem jednání, který obdrželi také 

elektronicky s pozvánkou. Dále popsala způsob, jakým bude realizován MAP II, resp. v čem se 

bude lišit od dosavadního způsobu realizace. Pracovní skupiny se musí sejít opět min. 4 x ročně. 

Zároveň byli členové upozorněni na možnost účastnit se tematických kaváren každé poslední úterý 

v měsíci – pozvánky jim vždy budou odeslány. 

Proběhla diskuze o potřebě zapojit do PS pro financování zástupce zřizovatelů, kteří však nemají o 

působení v PS příliš zájem. Hlavní manažerka znovu osloví zřizovatele. 

Přítomnými byl projednán a schválen Jednací řád PS.  

 

Ad 2) Mgr. Odvody vysvětlila přítomným aktivitu A 2 Evaluace, v rámci níž bude během realizace 

MAP III evaluován celý šestiletý proces místního akčního plánování. Povinná metodika je dána ze 

strany MŠMT, realizační tým má promyšlen proces, cílové skupiny jsou dány (jsou totožné s CS 

projektu + členové PS, ŘV, lektoři, apod.). Metody evaluace budou řízené rozhovory, fokusní 

skupiny, dotazníková šetření, SWOT analýzy, analýzy problémů – příčin – řešení, komparace 

dokumentů a dat.  
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Mgr. Odvody vyzvala přítomné k námětům k metodám evaluace, jelikož nyní je tvořen její design 

a harmonogram. Zároveň RT hledá člověka, který je kompetentní v této oblasti (zkušenosti v oblasti 

sociologie, výzkumů, evaluací, analytických prací, apod.) a měl by zájem se do evaluačního procesu 

zapojit v rámci uzavřené DPP. 

PS tímto projednala a schválila postup RT při tvorbě evaluačního designu a harmonogramu aktivity 

A 2 Evaluace místního akčního plánování MAP SOKRA III. 

 

Ad 3) Rozvinula se diskuze nad potřebnými tématy k jednání: ze strany členů PS jsou to např. 

právní výklady vyhlášek, využití FKSP; zápisy do ZŠ – ideálně zástupce ČŠI – příklady dobré i 

špatné praxe nejen při distanční výuce; formativní hodnocení. 

Zároveň byla debatována spolupráce s dalšími systémovými projekty, především projekt SYPO, 

který umožňuje využít svých zdrojů školám.  Členka PS je zároveň zapojena do kabinetu SYPO a 

tak byla řešena míra podpory a možností projektu v našem kraji. Hlavní manažerka bude sledovat 

možnosti a bude v úzkém kontaktu se zástupci projektu SYPO. 

 

Ad 4) závěrem došlo na téma webových stránek jednotlivých subjektů, styl jejich tvorby, resp. 

aktualizace. Padly tipy na dodavatele, školky a školy mají ke svým webům různý přístup. Někde je 

ve správě vlastního IT pracovníka, jinde je částečně řešen dodavatelskou firmou s vlastní podílením 

se na aktualizaci. 

 

 

V Sokolově, dne 24. 2. 2022, zapsala: Mgr. Zuzana Odvody 

 


