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I.

Úvod

Roční akční plán pro území SO ORP Beroun na období od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022 (dále jen
„RAP III.“) je součástí hlavní aktuálně platné územní strategie Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro
správní území obce s rozšířenou působností Beroun, verze 2.0, VI. 2020. Tato územní strategie je
tvořena Analytickou částí, která komplexně mapuje vzdělávání v území, Strategickým rámcem MAP do
roku 2023 a dokumentem Akční plán, který vychází ze Strategického rámce MAP do roku 2023 a který
definuje a popisuje vzdělávací priority, konkrétní cíle a slouží jako referenční rámec pro tvorbu ročních
akčních plánů, má charakter implementačního a kontrolního nástroje, stanovuje měřitelné indikátory
dosažení stanovených cílů (nastavené opatření a způsob ověření jeho naplnění), časové termíny
uskutečnění konkrétní aktivity, kterým dal Řídící výbor MAP vyšší míru pozornosti při plnění daných cílů,
tj. RAP III. představuje soubor činností, které byly uskutečněny v časovém horizontu od 01. 07.
2021 do 30. 06. 2022 v oblasti podpory předškolního a základního vzdělávání v řešeném území
SO ORP Beroun.
Předmětem procesu místního akčního plánování RAP III. byly při jeho tvorbě pouze Aktivity
Spolupráce, obsahově se v rámci RAP III. jednalo pouze o implementační aktivity MAP– jiné
aktivity v RAP III. nebyly zastoupeny.
V rámci evaluačního procesu RAP III. je dále zahrnuto vyhodnocení „Aktivit jednotlivých škol a školských
zařízení – aktivity Šablon OP VVV“, které byly obsahem plnění v období RAP II. (1.7.2020-30.6.2021).
Vyhodnocení této části v rámci RAP II. proběhlo k 30.9.2021 a nyní v rámci RAP III. bude vyhodnocen
stav jejich plnění k 30.6.2022.
Důvodem opětovného vyhodnocení je fakt, že většina těchto aktivit šablon je realizována jako aktivita
v rámci výzvy č. 63 OP VVVV, individuální projekty škol a školských zařízení, které byly plánovány
k ukončení v mezidobí k 30.6.2021 až 31.08.2021. Vlivem dopadu COVID19 byla ve většinovém
množství těchto projektů posunuta doba jejich fyzického ukončení až do 2/2022, tj. mimo evaluované
období RAP II.
Evaluační proces se řídil postupy a podmínkami definovanými dokumentem „Seznam plánovaných
evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP“, v platné verzi znění je uveden na webových stránkách
projektu MAP http://www.mapberoun.cz/.
Vyhodnocení bylo provedeno Realizačním týmem MAP, následně byl dokument v termínu od 31.8.2022
postoupen k veřejnému připomínkovacímu řízení všem aktérům platformy MAP pro území SO ORP
Beroun, a to ve formě uveřejnění dokumentu na webu http://www.mapberoun.cz/ a zasláním iniciačního
emailu RT MAP na všechny školy a školská zařízení v území ORP, PS a ostatní vzdělávací aktéry v
území. Připomínky bylo možné vznést prostřednictvím online připomínkovacího formuláře do termínu
9.9.2022.
Realizační tým MAP následně zapracoval přijaté podněty z připomínkovacího řízení a předložil konečné
znění dokumentu k projednání ŘV MAP na jeho 8. jednání ve dnech 19.-22.9.2022.

II.

VYHODNOCENÍ-AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení pro
období 1. 7. 2020 - 30. 6. 2021 k datu 30.06.2022 (součást plnění RAP II.)

Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení byly v rámci RAP II. naplněny projekty zjednodušeného
vykazování – Šablony II OP VVV, které realizují školy a školská zařízení v území ORP Beroun jako
individuální projekty.
Detailní vyhodnocení AKTIVIT jednotlivých škol a školských zařízení zahrnutých do RAP II.
k datu 30.6.2022 je uvedeno ve formě přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.
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Celkem bylo původně plánováno 440 individuálních aktivit škol a školských zařízení v celkovém
finančním objemu 38,44 mil. Kč. Realizace projektů byla negativně ovlivněna pandemií COVID19,
v důsledku které došlo k omezení či uzavření škol, aktivity tak nemohly být realizovány
v předpokládaném časovém harmonogramu a došlo k prodloužení realizace některých individuálních
projektů až do 2/2022. K 30.06.2022 bylo dokončeno 449 aktivit ve finančním objemu 37,04 mil.
Kč, což představuje z pohledu finančního plnění 96 % RAP II.
Ze strany poskytovatele dotace (tj. MŠMT) nedošlo ke krácení dotačních prostředků. Z důvodů
podaných nepodstatných změn v zaměření aktivit jednotlivých šablon došlo u některých projektů k tzv.
úspoře, tj. nevyužití všech finančních prostředků, které měl konkrétní individuální projekt schválen na
základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tato úspora v souhrnu za celek RAP činí 1,39 mil. Kč což
představuje oproti celkovým nákladům odchylku ve výši 3,8 %. Žádosti o změnu byly podány z důvodů
nařízených vládních opatření proti COVID19 či z karanténních důvodů, ať ze strany žáků či dětí, neboť
řadu aktivit nebylo možné realizovat distančně nebo z časových důvodů (nejzazší termín pro ukončení
realizace byl stanoven ze strany MŠMT na 28.2.2022).
K vyhodnocení těchto aktivit byla využita agregovaná data MŠMT k Výzvě č. 63 OP VVV, k datu 01. 06.
2022,
zdroj:
sestava
"2022_04_25_004_OPVVV_04_02_001_Klíčové-aktivity-ZP_63_64",web
http://nsmascr.cz/.
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III.

Vyhodnocení RAP III. – AKTIVITY spolupráce/implementace MAP pro období
01. 07. 2021 – 30. 06. 2022

RAP III. zahrnoval celkem 21 aktivit spolupráce škol a školských zařízení, kdy 19 těchto aktivit představuje
tzv. implementační aktivity projektu MAP II. (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711), které byly plněny
v návaznosti na klíčovou aktivitu KA04 dle metodiky „Postupy MAP OP VVV, Výzva č. 47 OP VVV“. Na
naplnění těchto aktivit bylo vymezeno v rozpočtu projektu MAP II. celkem 1 869 tis. Kč, jedná se o 100% krytí
plánované finanční výše těchto aktivit. 1 aktivita je financována plně Úřadem práce ČR (poř.č.20), 1 aktivitu
plně financuje ze svého rozpočtu město Beroun (poř.č.21).
Detailní vyhodnocení AKTIVIT spolupráce/Implementace MAP RAP III. je uvedeno ve formě přílohy č.
2, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.
Z hlediska věcného plnění obsahu lze konstatovat, že všechny plánované AKTIVITY SPOLUPRÁCE zanesené
v RAP III. na období 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022 byly splněny.
Následující tabulka č. 1 rekapituluje plnění z hlediska monitorovacího indikátoru OP VVV a tabulka č. 2
reflektuje finanční plnění RAP III.
Tabulka 1 Vyhodnocení RAP III. – plnění monitorovacích indikátorů
Monitorovací indikátor

Závazek
RAP III.

Splnění
RAP III.

% plnění

52602/jednání a činnosti PS a platforem MAP

7

7

100 %

52105, 52106, 51212/aktivity s dlouhodobým dopadem, ucelené programy
rozvíjející základní kompetence a gramotností, včetně polytechnického
vzdělávání

20

46

215 %

51017 aktivity jednorázové, semináře, workshopy, odborné diskuze, případně
další aktivity obdobného charakteru organizované pro CS

47

52

111 %

SUMA/plnění celkového závazku

74

105

142 %

Tabulka 2 Vyhodnocení RAP III. – finanční plnění, aktivity s vazbou na KA04 Implementace MAP, č.1-19.
Popis položky

Závazek RAP III.

Splnění
RAP III.

Finanční bilance RAP III.

1 869 200,00 Kč

2 183 656,00 Kč

% plnění
168 %

Z výsledkových tabulek lze učinit následující shrnutí:
Z celkového počtu plánu 21 aktivit spolupráce se podařilo splnit k 30. 06. 2022 zcela všech 21 aktivit, které
byly financovány prostřednictvím implementačních aktivit projektu MAP II., z rozpočtu města Beroun a z
finančních prostředků Úřadu práce ČR a to v celkovém finančním objemu 3,56 mil. Kč, z toho 19 aktivit s
vazbou na KA04 Implementace MAP v celkovém finančním objemu 2,18 mil. Kč. Z hlediska plnění
monitorovacích indikátorů byl plán RAP III. naplněn na 142 % a to zejména navýšením u následujících aktivit:
-

-

vzhledem k úspěšnosti projektu – workshop pro rodiče „S knížkou do života“ - byla tato akce
uspořádána celkem v průběhu RAP III. celkem 10x, což představuje navýšení počtu workshopů o 6
v porovnání s původním plánem;
obdobně z důvodu kladných ohlasů ze škol směrem ke komunitního projektu "Po stopách sv. Ludmily"
pro žáky 1. stupně ZŠ a s přihlédnutím k finančním možnostem bylo vyhověno všem zájemcům ze ZŠ
a počet jednotlivých akcí byl navýšen o 26 projektových dnů.
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Výše finančního plnění RAP III. s vazbou na KA04 Implementace MAP (168%) byla ovlivněna částečně výše
popsaným zvýšením počtu vzdělávacích akcí, částečně také zvýšením výdajů u mimoškolního vzdělávacího
programu na podporu rozvoje gramotností a kompetencí (zvýšení počtu projektových dnů) a u mimoškolních
vzdělávacích programů na podporu polytechnického vzdělávání (po schválení změny projektu č.15 nově
zařazen program „Termovize do škol“).

IV.

Závěr/rekapitulace plnění aktivit RAP III. pro období 01. 07. 2021 - 30. 06. 2022

Akční plán je vytvořený na základě principů partnerství a komunitního plánování a je výsledkem činnosti
všech pracovních orgánů MAP v souladu s Organizační strukturou MAP (zástupci škol a školských zařízení,
zástupci pracovních skupin MAP a platforem, zástupců zřizovatelů škol, zástupci organizací zájmového
a neformálního vzdělávání v území, rodičů a realizačního týmu MAP aj.).
Přehled plnění za jednotlivé celky RAP III. rekapituluje tabulka č.3.
Tabulka 3 Celkové % vyhodnocení aktivit RAP III.
Popis položky

% plnění závazku

AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení
(aktivity Šablony II. OP VVV) – doplňkové vyhodnocení
RAP II. k datu 30.6.2022
AKTIVITY spolupráce
(aktivity Implementace projektu MAP II.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711)
Průměr
(ad 1. + ad 2.) /2 v %

96%

142%

119 %

RAP III. na časové období od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022 byl souhrnně za obě aktivity (ad kap. II., III.)
naplněn na 119 %.

Schválil Řídicí výbor MAP jako aktuální platnou verzi č. 1.0, IX. 2022.
V Berouně dne 22.9.2022

Mgr. Zdeňka Hylasová Benešová, předsedkyně Řídícího výboru MAP

V.

Přílohy

Příloha č.1

Vyhodnocení-Seznam AKTIVIT ŠKOL a školských zařízení a ostatních aktérů
v území SO ORP Beroun k 30.06.2022 (projekty Šablon II. OP VVV)

Příloha č.2

Vyhodnocení-Seznam AKTIVIT spolupráce/implementace MAP k 30.06.2022
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VI.

Seznam použitých zkratek

AP

Akční plán

MAP

Místní akční plán

MAP II.

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II.“, reg. č. projektu:
CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0009711

MŠ

Mateřská škola škola

ORP

Obec s rozšířenou působností

RAP

Roční akční plán

RAP II.

Roční akční plán pro období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021

RT MAP

Realizační tým projektu MAP

ŘV MAP

Řídící výbor MAP

SO ORP

Správní obvod obce s rozšířenou působností

SR MAP

Strategický rámec MAP

ZŠ

Základní škola

ZUŠ

Základní umělecká škola
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