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1. ÚVOD  
 

Komunikační plán je jedním z výstupů projektu Místního akčního plánu Společně pro rozvoj školství - 
MAP II ORP Prostějov – MAP II (dále jen MAP II). Komunikační plán je zpracován za účelem zlepšení 
spolupráce v území. Popisuje metody zapojení dotčené veřejnosti, stanovuje jejich pravidla, 
nastavuje způsob vzájemné komunikace a informovanosti. Na komunikační plán navazuje Jednací řád 
ŘV MAP II, který určuje, jakým způsobem bude předávání informací probíhat. Dále upravuje způsoby 
a vypořádání námětů a připomínek. 

Komunikační plán obsahuje rámcový přehled jednotlivých cílových skupin projektu a přehled 
nástrojů, které jsou při realizaci MAP II využívány k oslovení dotčené veřejnosti, ke komunikaci 
s cílovými skupinami a zapojenými aktéry a k publicitě projektu. 

Tento dokument byl vypracován v souladu s Postupy MAP II, vydanými MŠMT (příloha č. 3 výzvy MAP 
II) jako jeden z výstupů aktivity řízení MAP. 

2. CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU 
 
Následující kapitola obsahuje přehled cílových skupin včetně popisu, který byl uveden realizátorem 
projektu ve schválené žádosti o podporu. Cílové skupiny projektu jsou: 

 Děti a žáci 
 Pedagogičtí pracovníci 
 Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání, v oblasti 

neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 
 Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství 
 Rodiče dětí a žáků 
 Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení 
 Veřejnost 
 Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice, včetně 

zástupců obcí, které školy nezřizují 

DĚTI A ŽÁCI  

Jedná se o děti v mateřských školách, žáky základních a základních uměleckých škol. Aktivity projektu 
se zaměřují na rozvoj osobnostního potenciálu žáků ve všech oblastech vzdělávání. Jednotlivé aktivity 
jsou zpracovány a realizovány odborníky (ve spolupráci s RT a ŘV), kteří jsou v rámci projektu 
zapojeni do činnosti pracovních skupin.  

Cílová skupina bude o projektu informována prostřednictvím svých pedagogů, letáčků, plakátů 
a webových stránek žadatele či facebooku. 

 
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Tato cílová skupina je pro projekt klíčová. Pedagogičtí pracovníci jsou nejdůležitějšími aktéry 
projektu. Budou nejen aktualizovat MAP, ale budou se také podílet na realizaci implementačních 
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aktivit naplánovaných v projektu a rovněž na činnosti pracovních skupin. V projektu funguje devět 
pracovních skupin se stálými členy. Ti byli osloveni na začátku realizace projektu formou osobní 
komunikace. Pracovní skupiny ve své činnosti plynule navazují na práci započatou pracovními 
skupinami v MAP I. Pracovní skupiny jsou vždy tvořeny zástupci z jednotlivých území partnerů 
projektu MAP. Tímto je tedy zaručena nejen vysoká míra odbornosti členů pracovních skupin, ale 
také rovnoměrné zastoupení potřeb vzdělávacích institucí na celém území realizace projektu. 

Setkání jednotlivých pracovních skupin jsou veřejná a mají na něj přístup i ostatní pedagogové. Na 
každé pracovní setkání je vytvořena pozvánka, která je prostřednictvím mailové korespondence 
zaslána všem členům pracovní skupiny. 

Členové pracovních skupiny mají možnost připomínkovat proces realizace MAP II formou osobního 
sdílení na setkáních pracovních skupin a vzdělávacích programech, prostřednictvím telefonické či 
emailové komunikace. 

Propagace aktivit v rámci této cílové skupiny probíhá prostřednictvím webových stránek MAS Region 
HANÁ, z.s., facebookového profilu projektu či dalších forem komunikace. 

Tato cílová skupina je o aktivitách projektu informována prostřednictvím osobních setkání na 
jednotlivých platformách či pracovních skupinách s členy realizačního týmu, workshopů, seminářů, 
emailové či telefonické komunikace, letáků, banneru, zpravodaje MAS RH i jednotlivých obcí, 
tiskovou konferencí či webových stránek MAS Region HANÁ, z.s. či facebookového profilu. 

PRACOVNÍCI A DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ, 
V OBLASTI NEFORMÁLNÍHO A ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE 

Tato cílová skupina je do projektu zapojena v rámci činnosti PS a ŘV MAP. Komunikace probíhá 
prostřednictvím osobních setkání, telefonické a emailové komunikace. Tato cílová skupina je 
pravidelně informována i prostřednictvím webových stránek MAS Region HANÁ, z.s., facebookového 
profilu projektu. 

PRACOVNÍCI ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH VE VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUMU A PORADENSTVÍ 

Zpracovatel projektu MAP II předpokládá zapojení výše uvedených pracovníků v rámci pracovních 
skupin a odborného poradenství. Pracovníci budou osloveni prostřednictvím členů pracovních skupin, 
dále prostřednictvím žadatele MAS Region HANÁ, který má potřebné kontakty.  

Cílová skupina bude informována o aktivitách v projektu prostřednictvím webových stránek škol, 
facebookového profilu a webových stránek MAS Region HANÁ, z.s.  

RODIČE DĚTÍ A ŽÁKŮ 

V projektu MAP II plánujeme aktivní zapojení této cílové skupiny a prohlubování spolupráce a 
partnerství s rodiči dětí a žáků. Zástupci rodičů (doporučeni např. školskými radami nebo NNO 
sdružujícími rodiče, případně aktivní rodiče) budou členy ŘV MAP. Rodiče dětí a žáků jsou jednou ze 
základních skupin v rámci partnerství v území MAP Prostějov. 

Cílová skupina je informována o aktivitách v projektu prostřednictvím webových stránek škol, 
webových stránek MAS Region HANÁ či facebookového profilu. 

VEŘEJNOST  

V MAP II předpokládáme zapojení veřejnosti především při implementaci aktivit, které vycházejí z 
akčního plánu, a dále pak aktivit, které budou realizovány jednotlivými pracovními skupinami. 
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Veřejnost bude informována zejména prostřednictvím webových stránek, facebookového profilu 
projektu či informačních letáků v jednotlivých školách zapojených do projektu MAP. 

ZAMĚSTNANCI VEŘEJNÉ SPRÁVY A ZŘIZOVATELŮ ŠKOL PŮSOBÍCÍ VE VZDĚLÁVACÍ POLITICE 

Cílová skupina bude mít na základě realizace projektu k dispozici ucelený přehled investičních záměrů 
a potřeb škol. Cílová skupina bude mít možnost navázat a rozvíjet spolupráci mezi sebou na území 
realizace projektu MAP II. Projekt MAP II je pro tuto cílovou skupinu velkou příležitostí pro výměnu 
zkušeností, možností vytváření společných postupů a metodik pro řízení škol, možnost využití dat a 
informací z MAP pro střednědobé plánování v oblasti vzdělávání (např. financování škol). Místní 
krajské konference k projektu SRP pořádané jednou ročně v Ol. kraji jsou příležitostí pro setkávání 
zřizovatelů, RT MAP a dalších aktérů v území. Cílová skupina je v projektu MAP II součástí ŘV.  

Cílová skupina bude informována o aktivitách v projektu prostřednictvím webových stránek škol, 
webových stránek projektu MAP či facebookového profilu projektu, workshopů, seminářů, letáků, 
banneru, zpravodaje MAS RH i jednotlivých obcí či tiskovou konferencí. Nedílnou součástí je emailová 
či telefonická komunikace či osobní setkání s členy realizačního týmu. 

 

3. KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE A JEJICH IMPLEMENTACE PŘI REALIZACI 
PROJEKTU 

 

Následující kapitola obsahuje přehled komunikačních nástrojů, na základě kterých dochází 
k informování dotčené veřejnosti, ke komunikaci s cílovými skupinami, zapojenými aktéry a také 
k publicitě projektu. Pro tento účel realizátor používá tyto formy komunikačních nástrojů: 

 Webové stránky žadatele projektu 

 Webové stránky škol a zřizovatelů 

 Kulaté stoly 

 Vzdělávací aktivity 

 Sdílení dobré praxe 

 Informační emaily 

 Dotazníky 

 Ankety 

 Schůzky RT 

 Schůzky ŘV 

 Pracovní skupiny 

 Facebookový profil žadatele projektu 

 Přímý kontakt 

 Další formy komunikace: Tiskové konference, Pozvánky, Letáky, Plakáty, Banner atp. 
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Veškeré informace o realizaci projektu MAP jsou zveřejněny na webových stránkách realizátora:  

https://www.regionhana.cz/cs/skolstvi/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii/spolecne-pro-
rozvoj-skolstvi-map-ii-orp-prostejov/ 

 

a na sociální síti Facebook: 

https://www.facebook.com/Spole%C4%8Dn%C4%9B-pro-rozvoj-%C5%A1kolstv%C3%AD-MAP-II-
ORP-Prost%C4%9Bjov-225254538031878/?eid=ARCCkvX7DG-
kLttcy1Ug3pFD1Co330TnUvUrCOUaWdMMPT5Onv37yqc3GlPrq2ZiTsyZXoqYEVBdGJ4O 

Webové stránky jsou opatřeny povinnou publicitou projektu. 

 

Plán komunikace 

Určení informačních a komunikačních potřeb zúčastněných stran. V rámci všech aktivit je 
předpokládáno a zahrnuto působení a účast členů Realizačního týmu. 

AKTIVITA 
ČASOVÝ 

HARMONOGRAM 
CÍLOVÁ 

SKUPINA 

webové stránky projektu: 

https://www.regionhana.cz/cs/skolstvi/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-
ii/spolecne-pro-rozvoj-skolstvi-map-ii-orp-prostejov/ 

 

průběžná 
aktualizace 

všechny 
cílové 

skupiny 

facebooková stránka projektu:  

https://www.facebook.com/Spole%C4%8Dn%C4%9B-pro-rozvoj-
%C5%A1kolstv%C3%AD-MAP-II-ORP-Prost%C4%9Bjov-
225254538031878/?eid=ARCCkvX7DG-
kLttcy1Ug3pFD1Co330TnUvUrCOUaWdMMPT5Onv37yqc3GlPrq2ZiTsyZXoqYEVBdGJ4O 

 

průběžná 
aktualizace 

všechny 
cílové 

skupiny 

kontaktní e-mailová adresa pro dotazy a podněty: mapprostejov@regionhana.cz 

 

po celou dobu 
realizace projektu 

všechny 
cílové 

skupiny 

zveřejňování informací o aktivitách projektu prostřednictvím médií a distribucí 
propagačních materiálů 

příležitostně dle 
potřeby 

všechny 
cílové 

skupiny 

veřejné akce, informačně vzdělávací a setkávací aktivity 
v souladu 

s aktivitami 
všechny 

cílové  
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AKTIVITA 
ČASOVÝ 

HARMONOGRAM 
CÍLOVÁ 

SKUPINA 

jednání Řídícího výboru, komunikace se členy ŘV 
dle potřeby 

(minimálně 2x 
ročně) 

členové 
ŘV, 

případní 
hosté 

jednání pracovních skupin, komunikace se členy pracovních skupin 
dle potřeby 

(minimálně 4x 
ročně) 

členové 
pracovních 

skupin, 
případní 

hosté 

informování a komunikace se zástupci zapojených subjektů průběžně 
zástupci 

zapojených 
subjektů 

oslovení odborné veřejnosti ke spolupráci průběžně 
odborná 
veřejnost 

přímé zapojení a podpora odborné veřejnosti 
v souladu 

s aktivitami 
odborná 
veřejnost 

přímé zapojení a podpora dětí a žáků prostřednictvím vzdělávacích aktivit 
v souladu s 
aktivitami  

široká 
veřejnost 

kontakt členů realizačního týmu se zástupci souvisejících subjektů a organizací za 
účelem propojení a koordinace činností 

průběžně 
všechny 

cílové 
skupiny 

Zdroj: vlastní zpracování 


