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Informace pro Monitorovací výbor OP VVV 

Hodnocení řídicího výboru projektu za období od 16. 4. 2019 do 31. 10. 2019 

 

Cíle projektu: 

Hlavním záměrem projektu je podporovat zavádění a rozvoj procesů strategického řízení a plánování 

ve školách a v územích a rozvíjet pedagogické lídry z řad ředitelů škol. Projekt SRP je koncipován tak, 

aby byla iniciována nebo prohlubována spolupráce aktérů vzdělávací politiky v územích na tvorbě 

strategických plánů rozvoje škol a místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, včetně spolupráce školy 

se zřizovatelem a místní komunitou, a zvyšovala se informovanost škol o intervencích OP VVV 

využitelných pro naplnění strategických cílů škol i širšího území. 

Dílčí cíle: 

1. Vytvořit a ověřit systém intenzivní podpory širšímu vedení vybraných mateřských, základních 

a středních škol v oblasti strategického řízení a plánování s akcentem na pedagogické vedení. 

2. Koordinovat příjemce IPo MAP a poskytovat jim metodickou podporu při tvorbě 

a implementaci místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v územích. 

3. Šířit výstupy projektů OP VVV a principy akce KLIMA prostřednictvím setkání s pedagogickými 

pracovníky, zřizovateli a příjemci IPo MAP. 

 

Plnění cílů: 

Stanovené cíle jsou průběžně plněny v souladu s harmonogramem projektu. Členové řídicího výboru 

jsou o realizaci projektu pravidelně informováni (měsíčně formou Status Reportů a jednou za 3 měsíce 

formou Zpráv o realizaci projektu). Řídicí výbor jedná v pravidelných tříměsíčních intervalech 

(21. 6. 2019, 20. 9. 2019). Členové řídicího výboru v současnosti nespatřují v realizaci projektu žádná 

výraznější rizika, která by ohrozila realizaci projektu.  

Čerpání rozpočtu: 

Čerpání rozpočtu projektu probíhá dle plánu projektu. Hraniční milník k 27. 9. 2019 ve výši 

78 551 474 Kč byl splněn. Následný průběžný milník k 27. 3. 2020 ve výši 126 798 763 Kč není ohrožen. 

 

Název projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích 

Zkrácený název projektu SRP 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 

Realizátor Národní institut pro další vzdělávání  

Harmonogram realizace  1. 3. 2016 - 30. 11. 2021 
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Dosažený pokrok a hlavní výstupy:   

Ve sledovaném období probíhala v Centrech podpory metodická podpora žadatelů a příjemců ve výzvě 

Šablony II formou hromadných a individuálních konzultací, e-mailovou a telefonickou formou. Další 

prioritou byla metodická podpora MAP II, která byla směřována především k dodržování postupů 

a procesů dle Postupů MAP II. Od září 2019 je realizována další vlna setkání příjemců IPo MAP, kde 

participují ostatní IPs. Většina těchto setkání je zaměřena na spolupráci MAP a KAP a koordinaci aktivit 

v území. V rámci metodické podpory příjemcům IPo MAP je s příjemci konzultováno téma Evaluace 

v MAP a opět je diskutováno o významu Metodického listu na výměnu informací mezi MAP a KAP. 

V rámci některých setkání byl realizován seminář na téma Sociální sítě a jak na ně, který reflektuje 

potřeby příjemců IPo MAP, aby naplnili povinné výstupy dle Postupů MAP II. Na některých seminářích 

participovali zástupci projektu PPUČ s workshopem na téma gramotností. Nadále probíhá příprava 

systému poradenství ke strategickému řízení a plánování ve školách a v územích. Ve sledovaném 

období byl finalizován program a časový harmonogram místních krajských konferencí projektu. 

V rámci intenzivní podpory dokončili konzultanti rozvoje školy a školní koordinátoři rozvoje tvorbu 

Strategických plánů rozvoje škol a Školních akčních plánů. Konzultanti rozvoje školy 2. vlny absolvovali 

školení v tématech Implementace školního akčního plánu a Mentoring. V září 2019 započala praktická 

implementace formou osobních konzultací konzultantů rozvoje školy a školních koordinátorů rozvoje 

a podpora školních koordinátorů rozvoje formou individuálních koučovacích rozhovorů. Konzultanti 

rozvoje školy 3. vlny absolvovali školení na téma Analýza a kultura školy. A v září 2019 započali 

intenzivní podporu ve školách 3. vlny. Počet škol ve 3. vlně intenzivní podpory je 28. Celkový počet 

podpořených škol tak bude 94.                                                                                                                                                                             

Proběhla revize vzdělávacích materiálů pro širší vedení škol. Byla připravena 3. vlna prezenčního 

a distančního vzdělávacího programu pro širší vedení škol se zahájením od října 2019. Byla zahájena 

příprava realizace nástavbových seminářů pro školy v intenzivní podpoře. 

 

Závěr: 

Z pohledu řídicího výboru jsou cíle projektu průběžně naplňovány. Členové řídicího výboru 

v současnosti nespatřují v realizaci projektu žádná výraznější rizika, která by ohrozila realizaci projektu. 

Výstupy jsou průběžně vytvářeny v souladu s jejich plány v Chartě projektu a v žádosti o podporu. 

Projekt poskytuje metodickou podporu pro příjemce IPo MAP a k šablonám. Ředitelé zapojených škol 

pozitivně vnímají i projektové aktivity v oblasti intenzivní podpory. 

 

 

 


