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Vážený pane předsedo,
reaguji tímto na Váš dopis ze dne 14. listopadu 2018 ve věci dotazníkových šetření
realizovaných v projektech z výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.
Je pravdou, že současná textace Postupů MAP II uvádí povinnost realizovat v každém místním
akčním plánu (dále jen „MAP“) dotazníkové šetření ve školách zapojených do realizace projektu,
a to dle předem definovaného dotazníku, jenž poskytne Řídicí orgán Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „ŘO OP VVV“). Vzhledem ke snaze eliminovat množství
sbíraných dat ve školách a však dojde ke změně textu Postupů MAP II a data o potřebách škol
pro aktualizaci analytické části MAP v uvedených oblastech Vám budou ŘO OP VVV poskytnuta
v agregované podobě za jednotlivá správní území obcí s rozšířenou působností. Agregovaná
data za jednotlivé oblasti potřeb škol budou realizačním týmům MAP zaslána interní depeší do
20. prosince 2018 a dále pak k 30. 9. 2019.
V souladu s tím dojde i k úpravě dokumentace výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II,
konkrétně změně textace Postupů MAP II, která bude zveřejněna v průběhu prosince 2018.
Jelikož jsou Postupy MAP II přílohou Rozhodnutí o poskytnutí dotace, budou muset příjemci
podstatnou změnou přejít na aktuální platnou verzi Postupů MAP II, dle kterých budou projekt
dále realizovat.
Povinnost realizovat dotazníkové šetření dle závazného dotazníku, jak je uvedeno v aktuálně
platné verzi Postupů MAP II, se nevztahuje na zjišťování situace v oblasti rovných příležitostí ve
vzdělávání uvedených v Metodice rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV,
která ukládá jednotlivým realizačním týmům zpracovat data dle uvedených ukazatelů,
tj. v každém MAP musí být provedeno zjištění dat ve školách dle této metodiky.
Věřím, že výše uvedené informace povedou k vyjasnění situace ve sběru dat a podkladů pro
zpracování MAP a rozptýlí obavy realizačních týmů z nedodržení závazné dokumentace k výzvě.

Současně bych Vám velmi ráda poděkovala za koordinaci a vedení sítě Místních akčních skupin,
které jsou pro nás důležitými partnery přispívajícími k rozvoji vzdělávání v České republice.
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