
 

 

 

POZVÁNKA NA FOKUSNÍ SKUPINU 

 

k OPERAČNÍMU PROGRAMU PRAHA - ADAPTABILITA 
 

Vážená paní, Vážený pane, 

dovolujeme si Vás pozvat jménem Řídicího orgánu OPPA, Magistrátu hl. m. Prahy, na evaluačně - 
expertní fokusní skupinu1, jejíž realizace je součástí evaluačního projektu „2. Průběžná evaluace 
Operačního programu Praha - Adaptabilita“. Cílem evaluace je vyhodnotit dopady poskytnuté 
finanční pomoci z tohoto programu a její přínos pro zapojené cílové skupiny.  

Předmětem fokusní skupiny bude diskuse o dopadech podpory poskytnuté v rámci prioritní 
osy 3 – Modernizace počátečního vzdělávání. Tato prioritní osa je zaměřená na zkvalitňování 
vzdělávání na ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ a rozvoj jejich vzdělávacích programů, včetně podpory žáků se 
specifickými vzdělávacími potřebami a vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků. Rádi 
bychom s Vámi diskutovali Vaše názory a postřehy ohledně účelnosti podpory, jejích zamýšlených i 
nezamýšlených dopadech a o přínosu pro cílové skupiny.  

 

Termín konání:  14. října 2015,  13.00 - 15.00  

Místo konání:   Prosecká 412/74, Praha 9 – Prosek  

1. patro, zasedací místnost   

Cíl fokusní skupiny  

 Zhodnotit dopady podpory v prioritní ose 3 – Modernizace počátečního vzdělávání 
Operačního programu Praha - Adaptabilita 

Okruhy témat/otázek k diskusi 

 Přispívá finanční podpora z Evropského sociálního fondu, resp. OPPA ke zvýšení kvality 
vzdělávání a odborné přípravy, odpovídající požadavkům trhu práce? Je tato podpora 
efektivní? 

 Mají příjemci (školy, NNO, veřejné instituce) potenciál realizovat aktivity vedoucí ke zvýšení 
kvality vzdělávání v dostatečném rozsahu i bez podpory z evropských fondů?  

 Vede poskytnutá podpora k lepší budoucí uplatnitelnosti žáků a studentů na trhu práce? 
Umožní jim lepší profesní orientaci, potenciál pro nalezení zaměstnání, zahájení podnikání a 
nastartování kariérního růstu? Jsou nové a inovované studijní programy v souladu 
s potřebami trhu práce? Kopíruje vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků 
trendy z praxe?  Lze vysledovat nežádoucí a nezamýšlené dopady realizované podpory?  

 

Svou účast prosím potvrďte na emailové adrese lucie.bucinova@regiopartner.cz nebo na telefonním 
čísle +420 222 365 459. S případnými dotazy nás neváhejte kontaktovat. 

 

 

Moderátorka 
Mgr. Kateřina Machovcová, PhD 

Odborná garantka FS 
PhDr. Miroslava Dvořáková, PhD 

                                                 
1 Fokusní skupina je moderátorem řízená dvouhodinová diskuse 8–12 lidí na předem dané téma. 
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Zadavatel evaluace: Evaluátor a organizátor fokusní skupiny: 

Magistrát hl. m. Prahy 
Odbor evropských fondů 
Jungmannova 35/29 
111 21 Praha 1 
 

RegioPartner, s.r.o. 
Prosecká 412/74  
190 00 Praha 9 
www.regiopartner.cz 
 
Kontakt: 
Ing. Lucie Bučinová 
Tel: 222 365 459, 736 533 294 
lucie.bucinova@regiopartner.cz 
 

   
  
Lokalizace místa konání fokusní skupiny 

 Nízká dvoupodlažní šedivá budova vedle Akademie věd ČR.  

 Při cestování MHD z centra Prahy se k nám nejsnadněji dostanete metrem (trasa „C“), stanice 
metra Prosek je cca 4 minuty pěšky. Můžete také využít autobusy č. 158, 140 a 195 ze stanice 
metra Vysočanská (trasa „B“). Všechny zmíněné autobusy zároveň projíždí stanici metra Prosek 
(trasa „C“). Název Vaší cílové autobusové zastávky je Nový Prosek. 

 Pokud hodláte cestovat osobním automobilem, můžete využít parkovacích ploch, které se 
nachází před budovou Technického a zkušebního ústavu stavebního nebo parkoviště obchodního 
domu OBI. 

 
 

 
 

OBI 

METRO 
PROSEK 

zastávka  
NOVÝ PROSEK 

místo konání FS 
Prosecká 74/412 

1. patro 


