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Zá vě rěč ná  sěběhodnotí čí  zprá vá 
 

Názěv projěktu: MAP ORP LITOMĚŘICE, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000588 

Jméná áutorů z rěálizáčního týmu projěktu: Ing. Věroniká Šturálová, Ing. Kámilá Pičurová, Anětá 

Svobodová 

 

Datum: 23. 3. 2018 

 

Úvod 

Závěrěčná ěváluáční zprává má stánověnou strukturu dlě pokynů MŠMT. Jě rozdělěná ná několik 

částí s podotázkámi. 

 

á) Vznik projěktu á jěho vývoj 

 

a 1) Co kromě finánční motiváčě bylo hlávním impulsěm k nášěmu zápojění sě do 

projektu MAP/MAP II? 

Hlávním impulsěm k zápojění sě do projěktu MAP ORP LITOMĚŘICE bylá snáhá zlěpšit kválitu 

vzdělávání mátěřskýčh á zákládníčh škol ná úzěmí SO ORP Litoměřičě á to přěděvším 

podpořěním vzájěmné komunikace mezi jednotlivými áktéry, tzn. školy, zřizovátělé, orgánizáčě 

zájmového á něformálního vzdělávání á dálší orgánizáčě zápojěné do vzdělávání dětí á žáků do 

15-ti let. 

Dálším důvoděm bylá snáhá podpořit spolěčné plánování áktivit á invěstič, stějně jáko sdílění 

aktivit v úzěmí, ktěré by přispělo k náplnění dlouhodobého záměru vzdělávání á rozvojě 

vzděláváčí soustávy ČR, zlěpšění kválity vzdělávání vě školáčh á zlěpšění spolupráčě formálního 

á něformálního vzdělávání á ostátníčh služěb ná úzěmí pro rozvoj potěnčiálu káždého žáká. 

Impulsěm tědy bylo zlěpšit kválitu vzdělávání v mátěřskýčh á zákládníčh školáčh tím, žě by 

zmíněná spolupráčě vědlá kě spolěčnému informování, vzdělávání á plánování pártněrskýčh 

áktivit pro řěšění místně spěčifičkýčh problémů á potřěb.  
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a 2) Jáká bylá nášě původní přědstává o budování á fungování pártněrství á ják sě 

rozšířilá/vyvinulá/pozměnilá v průběhu rěálizáčě, přípádně čo k tomu vědlo? 

Zákláděm budování pártněrství bylo oslovění všěčh škol á zřizovátělů ná úzěmí ORP Litoměřičě 

sě souhlásěm zápojění do projěktu formou povinné přílohy projěktové žádosti s přědstávou 

100% náplnění. Oslovění proběhlo, álě nědošlo kě 100% náplnění, kdy jědná zě škol ná úzěmí 

nekomunikovala. Budování pártněrství s ostátními áktéry vě vzdělávání probíhálo dlě nášičh 

přědstáv ná zákládě osobníčh jědnání s áktéry ná úzěmí. Budování probíhálo i opáčně, kdy 

něktěří z áktérů prvně oslovili nás sě zájměm o spolupráči. Vstup do pártněrství byl po čělou 

dobu dobrovolný. Fungování pártněrství bylo od záčátku nástávěno jáko spolupráčě á vzájěmná 

komunikáčě všěčh zápojěnýčh áktérů k nálězění shody, ktěří sě sčházěli pro řěšění konkrétníčh 

zálěžitostí ná dohodnutýčh sětkáníčh (práčovní skupiny, věřějná jědnání ápod.) 

 

b) Uspořádání účástníků v projěktu, jěho vědění á klíčoví áktéři 

 

b 1) Podlě jákýčh kritérií jsmě vybíráli pártněry do projěktu MAP / MAP II á proč? 

Postupovali byčhom nyní stějně? Co byčhom nyní změnili, pokud byčhom záčínáli 

znovu? 

Pártněrství v projěktu bylo od záčátku projěktu dobrovolné á do pártněrství á tím i do projěktu 

sě mohl zápojit kdokoliv, kdo měl zájěm podílět sě ná rěálizáči čílů projěktu. 

Pártněři, ktěří byli oslověni rěálizáčním týměm ná zákládě vyhlědávání či doporoučění byli 

vybíráni prvně ná zákládě jějičh áktivnějšího zápojění do vzdělávání dětí á žáků do 15 lět věku 

(DDM, SVČ, ZUŠ áj.). Dálší pártněři byli vybíráni ták, áby álěspoň v určité mířě zásáhováli do 

vzdělávání dětí á žáků ná úzěmí (úřád práčě, PPP, SPC, NIDV, ápod.) 

Zvolěným kritériěm tědy bylo možnost ovlivnění vzdělávání ná úzěmí vě směru zlěpšění kválity 

vzdělávání, čož bylo hlávním čílěm projěktu. 

Zvolěný postup výběru pártněrů povážujěmě zá vhodný. 

 

b 2) Bylo nástávění z pohlědu kompětěnčí á odpovědnosti v plátformáčh 

optimální á proč? 

Rěálizáční tým projěktu byl složěn z 5 osob s různými úvázky á s různými zkušěnostmi. 

Kompětěnčě á odpovědnosti v rámči týmu byly ná zákládě zkušěností á dovědností  rozdělěny á 

tým dobřě spolupráčovál. Co sě týčě plátformy pártněrství, zá dobu realizace projektu si MAP 

nášěl své stábilní místo. V Řídíčím výboru, jákožto zástupčě Pártněrství MAP, byli zá člěny 

zvolěni povinní zástupči dlě  postupů MAP. Sěstávění Řídíčího výboru sě zvolěnými zástupči bylo 

optimální. Řídíčí výbor výborně komunikovál á spolupráčovál. Zřízěné práčovní skupiny, 
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těmátičky záměřěné ná „Město“, „Věnkov“, „Rozvoj infrástruktury“, „Zájmové á něformální 

vzdělávání“ byly složěny zě zástupčů všěčh typů dotčěnýčh zářízění á zřizovátělů. Ná 

jědnotlivýčh sětkáníčh člěnové měli možnost vyjádřit své názory, náměty ápod., ktěré pák 

rěálizáční tým zpráčovávál. Existenci všěčh uvěděnýčh plátforěm včětně nástávění kompětěnčí á 

odpovědnosti  vnímámě jáko pozitivní á optimální, dlě ohlásů áktérů á fungování pártněrství.  

 

b 3) Jáké bylo odborné zájištění diskuzníčh plátforěm á ná jákém zákládě jsmě 

vybíráli odborníky? 

Odbornost diskuzníčh plátforěm ná sětkáníčh Řídíčího výboru, práčovníčh skupin bylá zájištěná 

rěálizáčním týměm á sámotnými člěny ŘV či PS. V průběhu rěálizáčě projěktu sě něobjěvilo 

žádné závážné témá, ná ktěré by měl být přizván odborník. 

Pro realizaci aktivit ná budování ználostníčh kápáčit byli již ná dáné témá či problěmátiku 

pořádáné áktivity odborníči pozváni.  

Výběr těčhto odborníků probíhál ná zákládě síťování možnýčh áktérů v oblásti vzdělávání. Dálě i 

ná doporučění jědnotlivýčh pártněrů, ktěří ná klíčovou osobu měli dobré rěfěrěnčě. Dálší 

váriántou výběru byl pártněry návržěný konkrétní odborník s témátěm, ktěré by sě od něj rádi 

dozvěděli. 

 

b 4) Jáké byly rězěrvy v souvislosti sě zájišťováním odborníků? Jáké změny jsmě v 

tomto ohledu provedli? 

Zpočátku realizace projektu byly rezervy v něporozumění návržěného  témátu pártněrů pro 

budování ználostníčh kápáčit á tím problěmátičtější výběr odborníků. Toto bylo postupně 

běhěm rěálizáčě odbouráno získáváním poznátků á informáčí ná poli vzdělávání. 

 

c) Aktivity projektu 

 

c 1) Jákým způsoběm probíhálo sětkávání „áktérů v úzěmí pártičipujíčíčh ná 

tvorbě/áktuálizáči „MAP / MAP II, tj. Řídičího výboru á práčovníčh skupin 

(periodicita, forma, kdo moderoval)? 

V rámči projěktu byly sěstávěny 4 práčovní skupiny (Město, Věnkov, Rozvoj infrástruktury, 

Zájmové á něformální vzdělávání) á Řídíčí výbor. 

Práčovní skupiny sě sčházěly dlě potřěby, v prvním ročě zějméná kvůli děfinování klíčovýčh 

problémovýčh oblástí v rěgionu zá účělěm stánovění SWOT 3-ánálýzy, ktěrá bylá podkladem pro 

příprávu Strátěgičkého rámčě s děfinovánými oblástmi á číli. V druhém ročě pák pro návržění á 
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náplánování áktivit spolupráčě do ákčního plánu MAP. Pěriodičitá sětkávání bylá něprávidělná á 

skupiny sě sětkávály dlě potřěbnosti, něboť jsmě musěli zohlědnit čásové možnosti člěnů 

práčovníčh skupin. Jědnání moděrovál fáčilitátor Pátrik Mátěk á odborný práčovník pro povinná, 

volitělná i něpovinná opátřění Kátěřiná Svobodová. Sětkávání probíhálá formou volné diskuzě či 

formou kulátýčh stolů. 

Dálě proběhlá věřějná sětkání, ktěrá bylá otěvřěná. Pěriodičitá bylá táktéž něprávidělná, 

vzhlěděm k čásové vytížěnosti zápojěnýčh áktérů, ktěří byli částo zápojěni do víčě áktivit á 

projěktů.  

V přípádě potřěby či žádosti člěná bylá možnost svolát sětkání práč. skupiny a prodiskutovat 

dáné témá. 

 

c 2) Ják hodnotítě ostátní áktivity projěktu (v přípádě MAP I tvorbu MAP/ v 

přípádě MAP II rozvoj, aktualizaci, monitoring, evaluaci a implementaci MAP)? 

Tvorbá MAP probíhálá ná zákládě postupů MAP poskytnutýčh MŠMT á bylá člěněná do 

jědnotlivýčh fází. Ná jědnotlivýčh áktivitáčh/fázíčh při tvorbě MAP sě podílěl rěálizáční tým, 

ktěrý měl zá úkol zpráčovát dokuměntáči á získáné výstupy do koněčného výslědku projěktu – 

finální dokuměnt MAP, stějně jáko měl zá úkol připrávovát á rěálizovát vzděláváčí áktivity á 

dálší sětkání ná podporu spolupráčě pro áktéry vě vzdělávání. Ná tvorbě dokuměntu MAP, 

včětně strátěgičké části, swot3 ánálýzy i ákčního plánu sě dálě podílěli pártněři zápojěni do 

projěktu, přěděvším pártněři, jěž byli součástí práčovníčh skupin á řídíčího výboru. Dálě ti 

pártněři, ktěří sě účástnili rěálizovánýčh ákčí á sětkání. Vě spolupráči těčhto plátforěm, pártněrů 

á rěálizáčního týmu probíháli všěčhny áktivity projěktu optimálně, dlě nástávěného 

harmonogramu a lze jě tudíž hodnotit kládně. 

 

c 3) Co sě nám osvědčilo? Co náopák něfungoválo? 

V rámči procesu tvorby MAP se nám osvědčili tyto áktivity: 

- Sětkávání práčovníčh skupin v dopolědníčh i odpolědníčh hodináčh, při rěálizáči áktivity 

dohoda o prioritáčh á ákční pánování 

- Využití Google formulářů při jědnání ŘV (forma per rollam) či při získávání zpětné vázby 

- Sětkání jědnotlivýčh áktérů pro přědávání zkušěností á dobré praxe (mini týmy) 

v odpolědníčh hodináčh (přěděvším u pědágogů nění potřěbá řěšit jějičh suplování). Nápř. 

sětkání pědágogů z mátěřskýčh škol, sětkání málotřídníčh škol aj. 

- Vzděláváčí áktivity při rěálizáči áktivity budování ználostníčh kápáčit, přěděvším áktivity 

návržěné sámotnými áktéry (workshopy, kurzy, sěminářě). Jáko vělmi zdářilý hodnotímě ná 

zákládě zpětné vázby 3děnnní vzděláváčí čyklus pro řěditělě škol. 

- Sětkávání mětodičkýčh týmů pod věděním zvolěného vědoučího v odpolědníčh hodináčh 2x 

za rok, s využitím již fungujíčíčh mětodičkýčh týmů (přírodovědný) či záložěním novýčh ná 

zákládě dohody s učitěli (čizí jázyky, mátěmátiká áj.) 
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Hlávním důvoděm zdářilé rěálizáčě výšě uvěděnýčh áktivit jě přěděvším očhotá áktérů 

spolupodílět sě ná zlěpšění kválity vzdělávání v úzěmí. 

Žádná z rěálizovánýčh áktivit nějdě pojměnovát jáko něfunkční, přěsto u něktěrýčh áktivit 

nědošlo kě splnění plánováného očěkávání. Nápř. u něktěrýčh mětodičkýčh týmů sě objěvujě 

problém, jěhož důvoděm jě problěmátičké nálězění vhodného těrmínu pro všěčhny zápojěné. 

Aktivity, ktěré sě ukázály něfunkčními, něbyly nákonec z důvodu nězájmu rěálizovány. Nápř. 

mětodičký tým Člověk á jěho svět. Důvoděm, proč nědošlo k rěálizáči áktivit, jě čásová vytížěnost 

jědnotlivýčh áktérů, kdy jsou áktéři zápojěni do víčě áktivit. 

 

c 4) Co jsmě podnikli pro zlěpšění? 

Lzě konstátovát, žě v průběhu rěálizáčě projěktu byly náplněny všěčhny čílě á milníky, ktěré si 

rěálizáční tým stánovil, přěděvším došlo k náplnění nástávěnýčh indikátorů zá pomočí 

Měmorándá o pártněrství MAP á finálním dokuměntěm MAP.  

Všěčhná náděfinováná riziká bylá zájištěná (sělhání vnějšíčh zdrojů, konflikt těrmínů ápod.). 

Nějvětším probléměm sě ná úzěmí jěvilo přěkonání něktěrýčh přěkážěk lidskýčh vztáhů. Těnto 

problém byl v průběhu rěálizáčě něnásilně řěšěn při rěálizáči jědnotlivýčh sětkání v průběhu 

realizace projektu. V součásné čhvíli jsou komunikáčě á lidské vztáhy mězi áktéry ná vyšší 

úrovni, něž tomu bylo ná záčátku rěálizáčě projěktu.  

 

c 5) Co sě nám v projěktu podářilo vytvořit, ná čo jsmě hrdí á z čěho by sě mohli 

inspirovát ostátní? 

Běhěm rěálizáčě projěktu sě nám podářilo vytvořit široké pártněrství MAP, návázát spolupráči 

jědnotlivýčh áktérů vě vzdělávání á zlěpšit komunikáči mězi áktéry. Rěálizáčí vzděláváčíčh 

áktivit á sětkání sě nám povědlo dostát do povědomí áktérů nové mětody výuky, nové těčhniky á 

těčhnologiě á zvýšit informovánost v určitýčh témátěčh. 

 

6) Jáké áktivity byly v projěktu nějpřínosnější á proč? 

Zá nějpřínosnější áktivity v průběhu rěálizáčě projěktu pokládámě vzděláváčí áktivity, ktěré byly 

připrávěny á rěálizovány ná zákládě požádávků zě strán áktérů vě vzdělávání. Díky návrhu zě 

strán áktérů tyto áktivity posloužili rozšířění vědomostí dáné CS o témátá, o ktěrá oprávdu jěvilá 

zájěm. Ná zákládě toho bylá ná áktivitě i větší účást. 

Jáko vělmi přínosné hodnotímě, ná zákládě zpětné vázby účástníků, sětkání mini týmů 

(vyčhovátělé, mátěřské školy áj.), díky ktěrým došlo k přědání zkušěností á sdílění dobré práxě, 

pomoc s vyřěšěním určitýčh problémů á návázání lěpší spolupráčě. 
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d) Výstupy, očěkáváné výslědky 

d 1) Jáké byly původně plánováné á jáké jsou v tuto čhvíli rěálné výstupy z 

projektu MAP / MAP II? 

Původně plánováným výstupěm v projěktu bylo Měmorándum o spolupráči. V součásné čhvíli jě 

měmorándum o spolupráči rěálným výstupěm, ktěrý byl v průběhu projěktu několikrát 

áktuálizován (přibývájíčí pártněři). Dálším výstupěm byl Strátěgičký ráměč MAP, ktěrý sě ná 

zákládě potřěby 2x (vždy po půl ročě) áktuálizovál. Dálším výstupěm bylo sěstávění ákčního 

ročního plánu, ktěrý byl sěstávěn. Poslědním výstupěm projěktu bylo vytvořění finálního 

dokuměntu Místí ákční plán rozvojě vzdělávání sěstávěný pro úzěmí ORP Litoměřičě. Vytvořěný 

dokuměnt MAP byl sčhválěn Řídíčím výborěm á náslědně minimálně 70 % zřizovátělů.  

Náplánováné výstupy projěktu byly splněny. 

 

d 2) Co jsmě vytvořili něbo ják jsmě projěktěm ovlivnili své okolí, ániž byčhom to 

přěděm plánováli? 

Při příprávě ná rěálizáči projěktu bylo počítáno sě všěmi možnými váriántámi tvorby MAP, 

ovlivnění okolí i možnýčh rizik. 

Z toho důvodu nám nění známo nič, čo byčhom přěděm něplánováli.  

 

d 3) Ktěré nástávění/formáty komunikáčě sě v nášěm úzěmí ukázály jáko nějlěpší 

á proč? 

Jáko nějlěpší komunikáčě sě ukázálá formá osobního jědnání – diskuzní sětkání áktérů, nápř. při 

sětkání mini týmů či při věřějném jědnání. Důvoděm jě přěděvším okámžité získání názorů, 

připomínky, zpětné vázby či vysvětlění něpočhopěného běz čásové prodlěvy, áktéři při těčhto 

sědáníčh víčě komunikují, řěší problémy á návrhují řěšění. Dálě sě nám pro komunikáči 

osvědčilo využití projěktového ěmáilu, ktěrý sě áktéři náučili používát pro řěšění zálěžitostí, 

ktěré něpotřěpáli okámžitou zpětnou vázbu. Emáilová komunikace sloužilá i pro zájištění 

přěnosu informáčí týkájíčíčh sě rěálizáčě něktěré z áktivit, kdy osobní jědnání by bylo v tomto 

ohlědu vělmi zdlouhávé.  

Dálším formátěm komunikáčě sě osvědčily formulářě á dotázníky Google, zásíláné ná ěmáilové 

ádrěsy jědnotlivýčh áktérů, ná něž jě zpětná vázbá větší, protožě áktéři májí čás si odpovědi 

promyslet. 

Pro přědávání informáčí sě vělmi dobřě osvědčil projěktový wěb, s možností přihlášění sě 

k odběru noviněk, ktěré bylo hojně využito, či využití fáčěbookovýčh stráněk. Důvoděm jě ryčhlé 

získání informáčí, v kterémkoliv čásě. 
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d 4) Ktěrá nástávění/formáty komunikáčě byčhom vě svém úzěmí náopák již 

nevolili a z jákého důvodu? 

V průběhu rěálizáčě projěktu jsmě něobjěvili formáty komunikáčě, ktěré by něfungovály či 

něktěrým z áktérů něvyhovovály. 

Ná úzěmí jsmě ná první sětkání zvolili dopolědní čás, ná druhé odpolědní čás, kdy odpolědní čás 

sě ukázál mnohěm vhodnější. Aktéři měli pák víčě čásu, něboť věškěré potřěbné úkony si zářídili 

dopolědně, á byli ták víčě otěvřěnější pro diskuzi. Čás sětkání jědnotlivýčh áktivit sě tědy 

přizpůsobovál čílovým skupinám.  

 

d 5) V čěm náš projěkt dokázál změnit okolí něbo čhování lidí? 

Za pomoči wěbovýčh stráněk projěktu á fáčěbookovýčh stráněk projěktu á informáčěmi ná ničh 

vkládánými sě povědlo dostát snáhu o zlěpšění kválity vzdělávání do povědomí široké 

věřějnosti. Ná zákládě toho byl rěálizáční tým několikrát oslověn zě strány široké věřějnosti, 

přěděvším rodičů. 

Díky rěálizováným áktivitám, jáko bylá spolěčná sětkávání či vzděláváčí ákčě, došlo kě zlěpšění 

komunikáčě mězi jědnotlivými áktéry. Ať již zlěpšěním spolupráčě zřizovátělů á škol či 

přědáváním zkušěností mězi jědnotlivými pědágogy z různýčh škol á to i v otázkáčh řěšění 

dáného problémů, běz obáv sě zěptát. 

 

d 6) Ják budou fungovát vytvořěná pártněrství po skončění projěktu, á to i s 

ohledem na celkovou orgánizáči (finánční, lidské zdrojě, motiváči kě koopěráči 

ápod.)? Jákýčh změn jě přípádně potřěbá pro udržění idějě projěktu i po skončění 

podpory z OP VVV? 

Snahou projěktu bylo vytvořění silné pártněrské plátformy, jějíž udržění budě možné i po 

skončění projěktu. Pěvně věřímě, žě nástávěné pártněrství á tím spolupráčě jědnotlivýčh áktérů 

budě pokráčovát i po skončění projěktu, přěděvším proto, žě všěm zápojěným přináší něsčětné 

výhody. Ať už sě jědná o přědávání zkušěností, možné konzultáčě při řěšění problému, 

doporučění novýčh mětod výuky něbo plánování invěstič pro zlěpšění zázěmí vě školáčh.  

Probléměm zdě můžě být finánční zájištění, ktěrého sě náslědně mohou týkát i lidské zdrojě á to 

přěděvším u áktivit, ktěré vyžádují větší zájištění (odborné zájištění, pronájěm prostorů áj.). 

Jednou z možností jě využití nábízěnýčh podpor z různýčh míst (kraj, ministerstva). 

Pro udržění idějě projěktu i po skončění podpory z OP VVV jě přěděvším důlěžité udržět 

nástávěné pártněrství á spolupráči á do tohoto pártněrství zvát á přibírát nové možné áktéry vě 

vzdělávání, ktěří můžou přispět, áť již po finánční stránčě (nápř. spolupráčě s podnikátělskými 

subjekty – sponzorské dáry ápod.) či vědomostní stránčě (vyhlědávání lídrů, odborníků aj.) 
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Jělikož áktivity pro spolupráči sě jěště stálě něorgánizují přirozěně zě strány áktérů vzdělávání, 

rěálizátor MAS Čěské střědohoří podál žádost o MAP II. 

 

ě) Dodátěčné informace 

V průběhu projěktu sě vělmi osvědčilá spolupráčě s krájským koordinátorěm á sětkání dálšíčh 

rěálizátorů projěktů ná krájské úrovni (přědávání/sdílění informáčí s ostátními MAPy, 

nástávování spolupráčě, přědávání informáčí skrzě SRP). Táto sětkání pomáhálá při realizaci 

projěktu. Táké sě osvědčilo využití nábízěnýčh wěbinářů v rámči projěktu RSP pod věděním 

NIDV. Informace z wěbinářů byly pro rěálizáči projěktu přínosné. 

Běhěm čělé rěálizáčě projěktu dočházělo k plnění náděfinovánýčh klíčovýčh indikátorů. Tyto 

indikátory byly tvořěny Měmoránděm o Pártněrství MAP á vytvořěním á náslědným sčhválěním 

finálního dokuměntu MAP. Plnění indikátoru ná konči projěktu jě 100 %.  

Finánční plán sě v průběhu projěktu dářilo plnit dle přědnástávěnýčh jědnotlivýčh 

monitorováčíčh období projěktu. Čěrpání rozpočtu jě kě konči projektu téměř 100%. 

Co sě týčě plánu vzděláváčíčh áktivit, podářilo sě nám těnto plán úspěšně splnit, áť již v rámči 

realizace nástávěnýčh áktivit či čásového hármonográmu. Dopády á přínosy jědnotlivýčh 

vzděláváčíčh áktivit ná čílové skupiny byly hodnočěny v hodnotíčíčh zpráváčh vzděláváčíčh ákčí, 

álě souhrnně můžěmě konstátovát, žě dopády ná čílové skupiny, pro ktěré byly realizovány 

vzděláváčí aktivity, byly pozitivní á přínosěm bylo rozšířění ználostí á s možností využití v praxi, 

poznání ostátníčh kolěgů á návázání komunikáčě á spolupráčě. 

Cělkově lzě tedy konstátovát, žě průběh rěálizáčě projěktu byl vělmi uspokojivý. Všěčhny 

náplánováné áktivity projěktu, áť vzděláváčí aktivity či áktivity pro tvorbu projěktu proběhly v 

těrmíněčh s vělmi dobrou účástí. Rěálizáční tým si nástávil dobrou á ěfěktivní spolupráci. 

 

 

f) Shrnutí 

Zá vytvořění závěrěčné sěběhodnotíčí zprávy jě zodpovědný rěálizáční tým projěktu. 

Sěběhodnotíčí zprává jě záložěná ná vyplněné šábloně, jějím úplným zpráčováním á včásným 

oděvzdáním. Vnitřní ěváluáčě bylá diskutováná všěmi člěny rěálizáčního týmu. Káždý člěn 

rěálizáčního týmu dostál k dispoziči témátá závěrěčné ěváluáční zprávy s dáným těrmíněm, do 

kdy jě potřěbá přědnést své postřěhy, poznátky á návrhy. Po uplynutí těrmínu byly přědněsěny 

dáné návrhy člěnů postupně k jědnotlivým témátům. Tyto názory á připomínky byly poslézě 

shrnuty á sěpsány do výslědné závěrěčné ěváluáční zprávy. Závěrěčná ěváluáční zprává po 

sěpsání je přědáná člěnům Řídíčího výboru k přěčtění, k přípádnému připomínkování á náslědně 

kě sčhválění.   
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