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Komunikační plán projektu 
„Akční plánování“ 

Místního akčního plánu vzdělávání III ORP Chotěboř 

 

Popis zapojení dotčené veřejnosti a realizace konzultačního procesu 

 

 

1. ÚVOD 

Komunikační plán Místního akčního plánu ORP Chotěboř obsahuje rámcový přehled jednotlivých 
cílových skupin projektu a přehled nástrojů, které jsou při realizaci místního akčního plánu využívány k 
oslovení dotčené veřejnosti, ke komunikaci s cílovými skupinami a zapojenými aktéry a k publicitě 
projektu.  
Dále obsahuje popis aktivit a realizace konzultačního procesu.  
Tento dokument byl vypracován v souladu s metodikou Postupy MAP III.   

 

2. CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU  

 
 
Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických 
pracovníků 
Tuto cílovou skupinu budou tvořit pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ZUŠ a dalších organizací, které se 
zabývají vzděláváním dětí a žáků do 15 let na území ORP Chotěboř. Jednou z účinných a ověřených cest 
ke kvalitnějšímu a spravedlivému vzdělávání je kvalitní, tedy kompetentní, motivovaný a motivující 
pedagog. Cílem projektu je podpora spolupráce a rozvoj kompetencí učitelů prostřednictvím sdílení 
zkušeností, dalšího vzdělávání, workshopů, zavádění inovativních metod do výuky apod. Učitelé budou 
prakticky zapojeni do všech klíčových aktivit, budou členy ŘV (Řídícího výboru MAP), PS (pracovních 
skupin). Pravidelně jim budou nabízeny akce v rámci budování znalostních aktivit, semináře, 
workshopy, exkurze zaměřené na sdílení zkušeností, předávání příkladů dobré praxe, navázání 
spolupráce a konzultace s experty a odbornými lektory. Informování bude prováděno prostřednictvím 
ředitele školy, prostřednictvím elektronické komunikace a dále prostřednictvím webu a sociálních sítí 
(Facebook).  
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Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání 
nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí 
a mládeže  
Tato cílová skupina je zásadní pro téma smysluplného trávení volného času, ale také pro celkový 
přístup dětí a žáků ke vzdělávacímu procesu. Klíčovou roli pak hrají tito pracovníci u rodin ohrožených 
sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, kdy mají roli např. mediátorů mezi školou a rodinou. 
Organizace, které mají zájem o účast na aktivitách projektu (NNO, SVČ, knihovny, apod.), budou 
podpořeny členstvím v ŘV (Řídícím výboru MAP), PS (pracovních skupinách), případně dalších 
relevantních aktivitách projektu. 
 
 

Pracovníci organizací působících ve vzdělávání 
Do této cílové skupiny (CS) spadají odborníci působící v oblasti vzdělávání. Pracovníci působící ve 
vzdělávání budou zapojeni do projektu např. členstvím v Řídícím výboru, v pracovních skupinách a 
relevantních aktivitách projektu. 

 
Veřejnost  
Veřejnost jako taková hraje roli v oblasti vzdělávání svými postoji, často je bohužel ovlivňována 
neobjektivními informacemi z médií a podléhá tak mediální manipulaci. V průběhu projektu bude 
veřejnost seznámena s cíli projektu, případně zapojena do procesu místního akčního plánování. O 
možnosti zúčastnit se budou informováni prostřednictvím regionálních periodik, informací na webu a 
FB realizátora projektu.  
 
 

Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice  
Tato cílová skupina je zásadní pro strategické a koncepční plánování ve školách. Je důležité, aby 
dobře fungovala komunikace škol se svými zřizovateli, kteří pak dále mohou intervenovat 
na úrovni ORP či krajů. Ze zkušeností v ORP  vyplynulo, že někteří zřizovatelé nedostatečně 
komunikují s pedagogy a řediteli škol, často netuší, co se na školách děje, nezajímají se o obsah, 
resp. kvalitu vzdělávacího procesu, ale jen o věci investičního charakteru. Zástupci zřizovatelů jsou 
členy ŘV a PS financování a budou zapojeni do relevantních aktivit projektu. Komunikace probíhá 
elektronicky na základě vytvořeného adresáře e-mailových adres, dále zveřejňováním pozvánek 
na webech, FB profilu, či v regionálních periodicích. Všichni zřizovatelé byli osloveni a informováni 
o zapojení „svých" škol do projektu.  

 
Rodiče dětí a žáků 
Spolupráce mezi školou a rodinou je zásadní pro motivující prostředí a kvalitní vzdělávací proces. 

Rodiče mají zástupce v Řídícím výboru. Komunikace s touto CS bude probíhat prostřednictvím e-

mailové korespondence  a zejména prostřednictvím regionálních periodik, webu, FB profilu. Dalším 

komunikačním kanálem jsou informace poskytnuté od ředitele směrem k rodičovským sdružením a 

spolkům. 
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3. KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE A JEJICH IMPLEMENTACE PŘI REALIZACI PROJEKTU  

 
SEZNAMY A ADRESÁŘE AKTÉRŮ  
Základním nástrojem pro aktivní komunikaci se zástupci všech relevantních aktérů je jejich rozsáhlý, 
komplexní seznam, Komplexní adresář všech mateřských, základních, základních uměleckých škol, 
středisek volného času, členů PS, členů ŘV, a všech ostatních identifikovaných aktérů ve vzdělávání dětí 
a žáků na území ORP Chotěboř včetně kontaktních osob, e-mailových adres a telefonních kontaktů, 
které slouží výhradně pro potřeby komunikace realizačního týmu v rámci projektu a nebude dále nijak 
šířen ani zveřejňován. 

 
ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE  
Nejfrekventovanější, nejpřehlednější a velmi efektivní způsob komunikace se všemi zapojenými aktéry 
probíhá prostřednictvím e-mailu. Jsou tak zasílány veškeré informace, pozvánky, dokumenty k 
připomínkám, probíhají tak jednodušší konzultace. E-mailem zasílají členové Partnerství různé dotazy, 
náměty vztahující se k projektu. E-mailem, probíhá přihlašování se na realizované akce. 
Prostřednictvím elektronické komunikace také probíhají stručné konzultace mezi realizačním týmem. 
Stejnou cestou jsou zástupcům médií zasílány tiskové zprávy k projektu a pozvánky na veřejné aktivity 
projektu.  

V případě lockdownu bude využívána platforma Teams, Skype nebo podobné systémy. 
 
OSOBNÍ KOMUNIKACE  
Osobní kontakt je další významnou formou komunikace při realizaci projektu. Vzhledem k charakteru 
projektu, tedy nutnosti udržovat a rozvíjet vybudované partnerství a komunitně plánovat a řešit 
opatření s co nejširším zapojením veřejnosti, je tato forma komunikace upřednostňována a pro některé 
aktivity také jediná možná.  
 
V tomto režimu probíhají:  

- setkání s řediteli škol  
- kontrolní dny realizačního týmu a další konzultace mezi členy realizačního týmu 
- jednání Řídícího výboru 
- setkání pracovních skupin  
- pracovní setkání/konzultace se členy Partnerství  
- komunitní setkávání – projektové dny, workshopy, kulaté stoly  
- aktivity v rámci budování znalostních kapacit  

 
TELEFONICKÝ KONTAKT  
Efektivní možnost komunikace v případě potřeby rychlého spojení, konzultace. Mobilní kontakt 
na hlavní manažerku projektu je veřejně dostupný na webu projektu a na materiálech k projektu a je 
členy Partnerství a ostatními zájemci o tématiku vzdělávání dětí a žáků využíván. 

 
INTERNET, SOCIÁLNÍ SÍTĚ  
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Veškeré informace o projektu jsou zveřejňovány na webu nositele projektu - Město Žďár nad Sázavou, 
v samostatné záložce: https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/projekty-mesta-s-dotaci/mistni-akcni-plan-
vzdelavani-ii-orp-zdar-nad-sazavou.  
 
Dále byl vytvořen FB profil https://www.facebook.com/MAPZR/, kde jsou zveřejňovány aktivity 
pracovních orgánů MAPu, pozvánky na akce, důležité informace a také odkazy na zajímavé články či 
zdroje ke vzdělávání dětí a žáků. Prostřednictvím sociálních sítí dochází k propagaci aktivit projektu 
(především těch veřejných). Zájemci mají možnost na sítích také položit dotazy vztahující se k projektu, 
příp. zasílat náměty či připomínky realizačnímu týmu.  

 
MÉDIA  
Příspěvky týkající se MAP III ORP Chotěboř budou publikovíny ve Zpravodaji Města Chotěboř ECHO. 
Dle zájmu ze strany novinářů bude realizována tisková beseda nebo snídaně s novináři.  

 
 
Formy zapojení jednotlivých typů subjektů  
Všichni identifikovaní aktéři jsou zapojeni minimálně formou informování o všech aktivitách projektu 
a možností účastnit se připomínkových řízení některých výstupů projektu.  
Některé specifické aktivity projektu směřují pak přímo k určeným cílovým skupinám - jsou to např. 
workshopy či kurzy pro pedagogické pracovníky, pro rodiče, pro veřejnost, pro vedoucí pracovníky škol, 
pro členy Řídícího výboru, pro členy pracovních skupin.  
Realizační tým, Řídící výbor a pracovní skupiny spolu úzce spolupracují dle potřeb a nastavení 

projektových aktivit. 

4. KONZULTAČNÍ PROCES 

Konzultační proces v rámci projektu probíhá v souladu s metodikou Postupy MAP III, tedy:  

 
• Zprávy týkající se MAP III na FB profilu realizátora MAS Podhůří Železných hor 

• zveřejňování informací o MAP III v místních nebo jiných médiích min. 2x ročně  

• realizace tiskové besedy nebo jiné formy setkání s novináři  

• realizace informativního setkání ke kvalitě vzdělávání s místními podniky, zastupiteli a dalšími 
aktéry.  
 

Do konzultačního procesu dále patří:  

• dotčená veřejnost a zapojené subjekty jsou informováni o zahájení projektu, o možnostech 
zapojení na webu a FB profilu realizátora 

• osobní setkání a konzultace manažerky projektu s řediteli všech mateřských, základních a 
základních uměleckých škol za účelem předání informací o projektu, zjištění zájmu o zapojení 
se v pracovních orgánech a implementačních aktivitách  

• během projektu budou probíhat připomínková řízení k dílčím výstupům projektu a zároveň 
bude o těchto výstupech veřejnost informována prostřednictvím webu projektu, FB profilu, v 
článcích v regionálních periodikách, na tiskové besedě nebo jinou formou setkání s novináři, 
apod.  

  

https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/projekty-mesta-s-dotaci/mistni-akcni-plan-vzdelavani-ii-orp-zdar-nad-sazavou
https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/projekty-mesta-s-dotaci/mistni-akcni-plan-vzdelavani-ii-orp-zdar-nad-sazavou
https://www.facebook.com/MAPZR/
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Tabulka 1: Konzultační proces MAP III ORP Chotěboř 

KDY CO 
O ČEM INFORMUJEME/         

CO KONZULTUJEME 

Zahájení realizace projektu 

(intenzivnější komunikace se 

realizuje do 6 měsíců od 

zahájení fyzické realizace/ 

vydání právního aktu – dle 

toho, co nastane později) 

Internetové stránky  
Facebook/sociální sítě  
Regionální noviny/Místní 
zpravodaje/Internetové noviny  
Panely  
Letáky  
Placená inzerce (článek)  

Zahájení projektu 

Výstupy z MAP I 

Obsazení PS 

Strategický rámec Facebook/Sociální sítě  
Internetové stránky  
Regionální noviny/Místní 
zpravodaje/Internetové noviny  
Tisková zpráva/Placená inzerce  
(článek)  
Tisková beseda/Snídaně s 
novináři  
Panely  
Letáky  
Konference  
Komunitní veřejné projednání  
Propagační materiály 

Průběžné informování a 
představení výstupů z 
jednotlivých fází zpracování  
Celkem 4 novinové články  
1 tisková zpráva po zpracování  
1 tisková beseda nebo jiná  
forma setkání s novináři po 
zpracování  
Konzultace zpracovaného 

plánu  

Zpracování MAP Internetové stránky  
Facebook/Sociální sítě  
Regionální noviny/Místní 
zpravodaje/Internetové noviny 
Kulatý stůl/ workshop  
Panely  
Letáky  
Komunitní veřejné projednání  
Placená inzerce (článek)  

Průběžné informace  
Výstupy SWOT3 analýz 
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5. IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI 
 

Tabulka 2: Seznam identifikovaných aktérů – identifikace dotčené veřejnosti 

1. ZŠ Chotěboř, Buttulova 74, 583 01 

2. ZŠ Chotěboř, Smetanova 745, 583 01 

3. ZŠ Krucemburk, Školní 18, 582 66 

4. ZŠ a MŠ Libice nad Doubravou, Nám. Sv. Jiljí 11, 582 77 

5. ZŠ a MŠ Maleč č. 57, 582 76 

6. ZŠ Nová Ves u Chotěboře č. 114, 582 73 

7. ZŠ a MŠ Oudoleň č. 123, 582 24 

8. ZŠ a MŠ Sobíňov č. 215, 582 62 

9. ZŠ a MŠ Uhelná Příbram č. 112, 582 45 

10. ZŠ a MŠ Vilémov, Klášter č. 23, 582 83 

11. ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou, Chrudimská 77, 582 63 

12. ZUŠ Chotěboř, Náměstí TGM 322, 583 01 

13. MŠ Chotěboř, Březová 272, 583 01 

14. MŠ Krucemburk, Javorová 177, 582 66 

15. MŠ Víska č. 50, 583 01 Chotěboř 

16. Svobodná škola, Chotěboř 

 

Tabulka 3: Seznam dalších důležitých aktérů ve vzdělávání dětí a mládeže do 15 let, NNO, 

soukromých subjektů a církevních organizací 

1.  DDM Junior, Chotěboř– středisko volného času, příspěvková organizace  

2.  CEKUS, příspěvková organizace  

3.  Knihovna Ignáta Herrmanna, Chotěboř 

4.  CHKO Železné hory 

5.  Vodní Zdroje Chrudim a.s. – správce Geoparku Železné hory 

6.  FOKUS Vysočina, z.ú. středisko Chotěboř 

7.  Ekocentrum Chaloupky , středisko Horní Krupá 

8.  Dětský domov a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči, Nová Ves u Chotěboře 

9.  Junák – český skaut, Chotěboř 

10.  Klub Šalamounek – mateřské centrum 
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Komunikační plán spolu s konzultačním procesem a identifikací dotčené veřejnosti projektu „Akční 
plánování“ byl schválen na 2. setkání ŘV MAP III dne 20.12.2021  
 
 
 
V Chotěboři dne ……………………………..  
 
 
 
 
……………………………………………………………  
Mgr. Jaromíra Valehrachová, Ph.D. 
předsedkyně Řídícího výboru MAP III 
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