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ÚVOD 
 

Komunikační plán projektu Místní akční plán III v ORP Třinec (dále jen „MAP“ a „projekt“) obsahuje 

rámcový přehled jednotlivých cílových skupin projektu a přehled nástrojů, které jsou při realizaci 

místního akčního plánu využívány k zajištění informovanosti všech zainteresovaných aktérů 

formálního, zájmového a neformálního vzdělávání včetně široké veřejnosti o jednotlivých dílčích 

výstupech společného plánování, zpracovaném SR MAP, o přípravě a finální podobě jednotlivých 

akčních plánů a o realizaci konkrétních aktivit, samozřejmě také sběr námětů a připomínek aj. 

Informovanost musí být pro všechny srozumitelná, transparentní, přehledná a dostupná (metoda 

SMART). 

Smyslem tohoto dokumentu je stanovit si, co (jaká informace), proč (z jakého důvodu), jak (kterými 

informačními kanály), kdy (jak často) a kým (kdo bude zodpovědný) bude o výstupu/projektu 

komunikováno do vnějšího prostředí nebo v rámci projektu (s kým). Je nástrojem, jenž projektovému 

týmu usnadňuje komunikaci se zainteresovanými stranami a činí komunikaci přehlednou a efektivní. 

 

Komunikační plán je vypracován v souladu Postupy MAP III – Metodikou tvorby místních akčních 

plánů v oblasti vzdělávání (MŠMT, příloha č. 3 výzvy Akční plánování v území), kterými jsou vázáni 

žadatelé o podporu a realizátoři projektů MAP III, a z reálných potřeb projektu a místních aktérů.  

 

Komunikační plán stanoví zapojení těchto cílových skupin: 

 pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků, 

 pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání  

nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, 

 pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství,  

 rodiče dětí a žáků, 

 veřejnost,  

 zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice. 

 

 

Nástroje komunikace 
 

Nástroje komunikace musí respektovat povinnou publicitu projektu. 

Jako nástroje pro informování o projektu, aktivitách a výstupech, budou využity např.: 

 osobní jednání a setkání, elektronická a telefonická komunikace s osobami a subjekty 

zapojenými do projektu, 

 široká veřejnost bude informována prostřednictvím webových stránek a facebookovému 

profilu projektu a zapojených obcí či spolupracujících subjektů, za pomocí zpravodaje 

projektu, tiskových zpráv a letáků v místním tisku, dále pak např. v inzertních kanálech 

v místě realizace projektu, vysílání v regionálních TV, apod. 

 informativní setkání ke kvalitě vzdělávání se zástupci místních podniků, 

 veřejné projednávání: kulaté stoly, workshopy apod., 
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 uspořádání závěrečné konference projektu, kde proběhne shrnutí průběhu projektu, budou 

mít prostor se vyjádřit zapojené osoby a budou představeny výstupy projektu. 

 

Seznamy a adresáře aktérů  

Základním nástrojem pro aktivní komunikaci se zástupci relevantních aktérů je rozsáhlá databáze 

kontaktních údajů, vytvořená již v rámci realizace MAP I. V seznamu jsou uvedeny kontaktní osoby,  

e-mailové adresy a telefonní kontakty za jednotlivé aktéry. Tyto adresáře slouží pouze pro potřeby 

realizačního týmu v rámci projektu a nebudou dále nijak šířeny či zveřejňovány. Nakládání 

s kontaktními údaji je ošetřeno v souladu s GDPR. 

 

Elektronická komunikace – e-mail 

Elektronická komunikace představuje nejpoužívanější nástroj komunikace mezi aktéry v oblasti 

vzdělávání na Třinecku. Prostřednictvím elektronické pošty jsou zasílány veškeré informace 

o projektu, pozvánky, dokumenty k připomínkování, atd. dle potřeby a dle jednotlivých cílových 

skupin. 

 

Telefonická komunikace  

Telefonická komunikace je po elektronické komunikaci, druhý nejčastější nástroj pro zjištění  

a předávání informací o projektu. Jedná se o rychlou a efektivní formu komunikačního nástroje. 

 

Osobní komunikace 

Osobní komunikace je velmi významnou a cennou formou komunikačního nástroje za účelem 

předávání a sběru informací a k výměně zkušeností v průběhu celého projektu. Řadí se zde porady 

realizačního týmu, zasedání ŘV, setkání pracovních skupin, pravidelná setkání s řediteli MŠ, ZŠ, 

dále tematické kulaté stoly, workshopy, besedy aj. Na závěr projektu bude realizována konference 

shrnující dosažené výstupy.  

Webové stránky – Internet  

Hlavním nástrojem pro zveřejňování informací o MAP III v ORP Třinec jsou webové stránky na adrese 

http://map.trinecko.cz/, kde jsou zveřejněny veškeré informace k jednotlivým fázím projektu (zápisy 

z jednání VŘ, prezenční listiny, pozvánky, fotografie, dokumenty ke stažení atd.). Odkaz  

na internetové stránky projektu jsou zveřejněny na internetových stránkách jednotlivých zapojených 

aktérů (školy, obce, neziskové organizace, atd.).  

 

Sociální síť – Facebook  

Byl vytvořen veřejný facebookový profil „Místní akční plán III v OPR Třinec“, který slouží  

pro informování zapojených škol, pedagogů, žákům a rodičům žáků a ostatních MAP.  

Na facebookovém profilu jsou zveřejňovány aktuální informace o projektu, plánovaných akcích, 

fotografie ze setkání apod. Je zde prostor pro dotazy a připomínky, sdílení nápadů, atd. Odkaz  

na internetové stránky projektu jsou zveřejněny na internetových stránkách jednotlivých zapojených 

aktérů (školy, obce, neziskové organizace, atd.). 

 

 

 

 

http://map.trinecko.cz/
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Dotazníková šetření  

Výsledky dotazníkových šetření slouží pro potřeby realizačního týmu a pracovních skupin. Zahrnují 

např. dotazník o zjišťování vzdělávacích potřeb v území, podklady pro zpracování různých analýz  

a pro evaluaci. Šetření probíhají dle potřeby, a to převážně elektronicky prostřednictvím google 

formuláře, případně jiným relevantním způsobem.  

 

Média  

V místních nebo jiných médiích jsou 2x ročně zveřejňovány zprávy o aktuálním stavu tvorby MAP III 

v ORP Třinec a taktéž upořádaných akcích. Dále budou realizována informativní setkání o kvalitě 

vzdělávání s místními podniky, zastupiteli a dalšími aktéry.  

 

Zpravodaj projektu 

Přibližně 2x ročně bude v elektronické podobě zpracován „Zpravodaj o průběhu realizace MAP III 

v ORP Třinec, který bude zveřejněn na facebookovém profilu, webových stránkách projektu  

a distribuován mezi relevantní aktéry projektu. Zpravodaj představuje nástroj vnější komunikace  

a má především informativní funkci. Zpravodaj obsahuje informace o průběhu realizace projektu  

a dosažených výsledcích, články a fotodokumentace z pořádaných akcí a informace o plánovaných 

akcích. 

 

Veřejné akce  

V rámci projektu budou uspořádány veřejné akce pro zástupce široké veřejnosti pro zajištění 

informovanosti o projektu a sdílení znalosti z oblasti vzdělávání dětí a žáků této cílové skupině  

a to formou veřejných workshopů, kulatých stolů, atd.  

Propagační materiály 

Propagační materiály představují doplňkový nástroj komunikace, plní informativní funkci. Patří 

zde tištěné i materiální produkty vytvořené za účelem propagace projektu. Budou vytvořeny plakáty 

ve formátu A3 informující o místě realizace projektu, které budou umístěny v organizacích 

partnerství. Vytvořený bude také informační panel – banner, který bude dle možnosti využit 

při pořádání akcí. 

 

Konzultační proces  
 

Nedílnou součástí konzultačního procesu je: 

– MAP III bude mít svůj facebookový profil, popř. využije jiná sociální média, 

– informace o MAP III bude zveřejněna v místních nebo jiných médiích minimálně 2× ročně, 

– realizace informativního setkání ke kvalitě vzdělávání s místními podniky, zastupiteli a dalšími 

aktéry. 

 

Konzultační proces znamená způsob komunikace s cílovými skupinami. V rámci konzultačního 

procesu jsou voleny vhodné způsoby předávání informací a zároveň adekvátní techniky pro sběr 

názorů a připomínek. Konzultační proces probíhá po celou dobu realizace projektu.  
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Všechny cílové skupiny mohou průběžně jednotlivé výstupy připomínkovat, pro získání informací  

o projektu se mohou obracet s dotazy na realizační tým. Všechny dokumenty jsou k dispozici  

ke konzultaci a připomínkování cílovým skupinám před jejich předložením ŘV. U dokumentu bude 

vždy uveden termín, do kdy lze dokument připomínkovat. Všichni zájemci mohou své podněty, 

připomínky, dotazy k projektu posílat na uvedenou e-mailovou adresu realizačního týmu nebo 

dle domluvy (např. osobní konzultace). Relevantní připomínky jsou vypořádány do předložení 

dokumentu ŘV. Zároveň bude o vypořádání připomínky informován autor připomínky.  

 

Kdy informujeme Nástroj komunikace O čem informujeme 

Do 6 měsíců od vydání 
právního aktu 

Webové stránky projektu 

Zahájení realizace projektu 
Výstupy z projektu MAP III 

Obsazení PS 
 

Facebook 

Zpravodaj nositele projektu, obecní 
zpravodaje a zpravodaje mikroregionů 

Zpravodaj o průběhu realizace MAP III 

Osobní komunikace 

Průběžně 

Webové stránky projektu 

Průběžné informace 
Výstupy SWOT analýzy 

Facebook 

Zpravodaj nositele projektu, obecní 
zpravodaje a zpravodaje mikroregionů 

Zpravodaj o průběhu realizace MAP III 

Osobní komunikace 

Průběžně (celkem 4 
novinové články) 

Webové stránky projektu 

Strategický rámec – představení 
výstupů a jednotlivých fází 

zpracování 

Facebook 

Zpravodaj nositele projektu, obecní 
zpravodaje a zpravodaje mikroregionů 

Zpravodaj o průběhu realizace MAP III 

Osobní komunikace 

Dle potřeby, nejdříve 
po uplynutí 6 měsíců 

od poslední aktualizace 

Webové stránky projektu 
Strategický rámec - aktualizace 

investičních priorit 
Facebook 

Osobní/telefonická/elektornická 
komunikace 

1x ročně 

Webové stránky projektu 

Akční roční plány Facebook 

Osobní komunikace 

1x ročně 

Webové stránky projektu 

Činnost Řídícího výboru 

Zpravodaj o průběhu realizace MAP III 
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Zapojení cílových skupin – identifikace dotčené veřejnosti 
 

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků 

Jedná se o jednu ze stěžejních cílových skupin projektu, která se přímo podílí na kvalitě vzdělávání 

v území, působí na děti a žáky, komunikuje s jejich rodiči. Tuto cílovou skupinu tvoří ředitelky 

a učitelky mateřských škol, dále ředitelé a učitelé základních škol, vychovatelé školních družin, 

asistenti. V rámci přípravné fáze žádosti o podporu, v návaznosti na MAP I., byli osloveni zřizovatelé 

a ředitelé ZŠ/MŠ na území ORP Třinec. Také byli osloveni s návrhem začlenění se do ŘV, nebo 

do některé z pracovních skupin. 

 

Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních 

služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 

Motivaci k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi 

poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání či asistenční služby ve vzdělávání tak, aby se využil 

místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých 

zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání. V rámci procesu 

tvorby a rozvoje MAP budou opět přizváni pracovníci těchto organizací jako členové ŘV a PS, 

čímž přispějeme k vybudování efektivní a smysluplné propojenosti uvedených oblastí. 

 

Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství 

Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství mají možnost se zapojit 

do odborné diskuse. Vhodnou aktivitou je mentoring či koučování, ale také budou osloveni 

pro členství v ŘV MAP nebo v pracovních skupinách, kdy se přímo zapojují do aktualizace strategie 

MAP a do zpracování strategických dokumentů MAP.  

 

Rodiče dětí a žáků 

Rodiče potřebují dostávat pravdivé a pravidelné informace o vzdělávání a výsledcích svých dětí, aby 

měli pocit jistoty, že je vše s jejich dětmi v pořádku. A potřebují odbornou podporu, aby mohli 

se školou účinně spolupracovat. Rodiče budou mít nadále zastoupení v ŘV MAP II, v pracovních 

skupinách, jsou stěžejními partnery pro ředitele a učitele škol. Rodiče, jak na úrovni MŠ, tak i v ZŠ 

budou zapojováni do aktivit MAP a budou pravidelně informováni o postupu realizace MAP 

a připravovaných aktivitách. Za tímto účelem realizační tým osloví zástupce rodičů, kteří jsou 

doporučeni školskými radami nebo organizacemi sdružujícími rodiče. 

 

Veřejnost 

Veřejnost potřebuje získávat adekvátní a reálné informace o podmínkách společného vzdělávání, 

aby opustila selektivní přístup a vnímala společné vzdělávání jako běžnou potřebu každého jedince. 

Při vytváření koncepce vzdělávání je potřeba vést dialog také s ostatní veřejností. Jedná se např. 

o významné zaměstnavatelé v regionu, kteří vytvářejí místní trh práce a určují požadavky 

na kompetence svých zaměstnanců. Dále jsou to školy ve vyšším stupni vzdělávání, tj. střední, vyšší 

odborné a vysoké školy, které dokáží posoudit připravenost žáků opouštějících základní vzdělávání 

a úroveň dosažených kompetencí. Poskytnout tedy zpětnou vazbu ZŠ.  
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Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice 

Do procesu tvorby MAP byli rovněž přizváni zástupci veřejné zprávy, kteří působí ve vzdělávací 

politice. Zaměstnanci veřejné správy jsou do procesu tvorby MAP zapojeni prostřednictvím účasti 

v ŘV. Aktivně tak mohou ovlivňovat a zasahovat do procesu celé tvorby MAP. Přizváni jsou také 

k aktivitám spojených s rozvojem partnerství v území (společné setkání a vzdělávání). Tato cílová 

skupina podporuje spolupráci a vzájemnou výměnu zkušeností.  

 

 

 


