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ÚVOD 
 

Komunikační plán Místního akčního plánu vzdělávání II pro ORP Holešov (dále MAP) uvádí přehled 

cílových skupin projektu a nástrojů, které jsou v rámci realizace místního akčního plánu využívány 

k zapojování a informování těchto cílových skupin a k publicitě projektu. 

Komunikační plán vychází z dokumentu Komunikační strategie – popis zapojení dotčené veřejnosti, 

který byl vytvořen v rámci předchozího projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP, dále 

z dokumentu Identifikace dotčené veřejnosti – seznam relevantních aktérů, který je pravidelně 

aktualizován. 

Dokument je vypracovaný v souladu s metodikou tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání – 

Postupy MAP II. 

Ú 

CÍL KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU 

 
Cílem komunikačního plánu MAP II pro ORP Holešov je zajistit informovanost všech aktérů 

a široké veřejnosti o jednotlivých dílčích výstupech společného plánování, o zpracovaném 

SR MAP, o přípravě a finální podobě jednotlivých akčních plánů a realizaci konkrétních aktivit , 

dále zajistit sběr námětů a připomínek.  

 

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU MAP A ZPŮSOB JEJICH ZAPOJENÍ, 
INFORMOVÁNÍ 

 

Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení na území SO ORP Holešov 
Zapojení, způsob spolupráce a komunikace s cílovou skupinou: 

Souhlas se zapojením škol do projektu MAP, spolupráce se školami, zapojení v pracovních skupinách, 
Řídícím výboru, informace prostřednictvím webové prezentace, facebookového profilu, osobní, e-
mailová a telefonická komunikace, účast na vzdělávání a dalších aktivitách v rámci projektu. 
 
Pedagogičtí pracovníci zapojených mateřských a základních škol  

Zapojení, způsob spolupráce a komunikace s cílovou skupinou: 
Spolupráce se školou, účast zástupců v pracovních skupinách, Řídícím výboru, účast na vzdělávání 
a dalších aktivitách v rámci projektu, informace prostřednictvím webové prezentace, facebookového 
profilu, aktivní zástupci informováni prostřednictvím osobní, e-mailové nebo telefonické komunikace. 
 
Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 
asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 

Zapojení, způsob spolupráce a komunikace s cílovou skupinou: 
Účast zástupců v Řídícím výboru, účast v pracovních skupinách, účast na vzdělávání a dalších 
aktivitách v rámci projektu, informace prostřednictvím webové prezentace, facebookového profilu, 
aktivní zástupci informováni prostřednictvím osobní, e-mailové nebo telefonické komunikace. 
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Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství , pracovníci 
popularizující vědu a kurikulární reformu 

Zapojení, způsob spolupráce a komunikace s cílovou skupinou: 
Spolupráce s garantem MAP (Centrem podpory projektu SRP ve Zlínském kraji) – pracovní jednání, 
konzultace, účast zástupce v Řídícím výboru. Spolupráce s KAP Zlínského kraje – pracovní jednání, 
konzultace v rámci koordinace aktivit a realizace společných akcí, účast zástupce v Řídícím výboru. 
Spolupráce se školiteli v rámci vzdělávacích aktivit projektu. 
 
Rodiče dětí a žáků 

Zapojení, způsob spolupráce a komunikace s cílovou skupinou: 
Účast zástupců v Řídícím výboru, informace prostřednictvím webové prezentace, facebookového 
profilu, zprostředkované školami, účast na vzdělávacích aktivitách v rámci projektu. 
 
Děti mateřských škol 

Zapojení, způsob spolupráce a komunikace s cílovou skupinou: 
Spolupráce a komunikace s cílovou skupinou se děje především prostřednictvím spolupráce se 
školami, rodiči, formou vzdělávacích aktivit v rámci implementace MAP. 
 
Žáci 

Zapojení, způsob spolupráce a komunikace s cílovou skupinou: 
Spolupráce a komunikace s cílovou skupinou se děje především prostřednictvím spolupráce se 
školami, rodiči, formou webové prezentace, facebookového profilu, vzdělávacích aktivit v rámci 
implementace MAP. 
 
Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice  

Zapojení, způsob spolupráce a komunikace s cílovou skupinou: 
Souhlas se zapojením škol do projektu, zapojení v pracovních skupinách, Řídícím výboru, informace 
prostřednictvím webové prezentace, facebookového profilu, prostřednictvím informování 
o výstupech projektu na Valné hromadě Mikroregionu Holešovsko a dalších jednáních samosprávy, e-
mailová komunikace. 
 
Firmy, podnikatelé 

Zapojení, způsob spolupráce a komunikace s cílovou skupinou: 
Informování prostřednictvím webové prezentace, facebookového profilu, informativního setkání. 
 
Veřejnost 

Zapojení, způsob spolupráce a komunikace s cílovou skupinou: 
Informace prostřednictvím webové prezentace, facebookového profilu, místních médií, 
informačních/vzdělávacích akcí. 
 

KONZULTAČNÍ PROCES 
 

Po celou dobu realizace projektu se uskutečňuje konzultační proces v souladu s metodikou Postupy 

MAP II: 

▪ Dotčená veřejnost a zapojené subjekty jsou informováni o zahájení projektu, jeho dílčích 
výstupech, obsazení pracovních skupin, o možnostech zapojení se do projektu na webových 
stránkách projektu a facebookovém profilu 
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▪ Uskutečňují se setkání a konzultace manažerů projektu s řediteli zapojených škol, popř. 
dalšími zapojenými aktéry v oblasti vzdělávání, za účelem předání informací o projektu, 
zjištění zájmu zapojit se do pracovních orgánů projektu nebo do implementačních aktivit 

 

▪ V průběhu projektu se uskutečňují připomínková řízení k dílčím výstupům projektu. Členové 
Partnerství MAP mohou zasílat podněty a připomínky prostřednictvím e-mailové komunikace 
s vybranými členy RT, veřejnost prostřednictvím kontaktního e-mailu uveřejněného na 
webových stránkách projektu. Termín pro zasílání připomínek a námětů je pevně stanoven 

 

▪ Veřejnost je o výstupech projektu informována prostřednictvím webové prezentace, 
facebookového profilu, článků v místním tisku, veřejných akcí 

 

KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE 
 

Využité komunikační nástroje: 

▪ webové stránky 
▪ facebookový profil 
▪ e-mailová komunikace 
▪ telefonická komunikace 
▪ informování prostřednictvím partnerské platformy, osobní komunikace 
▪ dotazníková šetření 
▪ média 
▪ veřejné akce 
▪ seznamy a adresáře aktérů 

 

PLÁN KOMUNIKACE 
  

Kdy informujeme Komunikační nástroj 
O čem informujeme/co 
konzultujeme 

Zahájení realizace projektu Webové stránky 
Facebookový profil 
Elektronická komunikace 
Média 
Seznamy aktérů a adresáře 

Informace o zahájení projektu 
a jeho aktivitách, návaznosti na 
projekt MAP I, možnosti zapojit 
se do projektu 

Tvorba a aktualizace 
dokumentu MAP 

Elektronická, osobní, 
telefonická komunikace 
Webové stránky 
Facebookový profil 
Elektronická komunikace 
Média 

Průběžné informace o realizaci 
projektu, organizační struktuře, 
výstupech, aktualizaci 
analytické části, strategické 
části a investičních záměrech, 
aktivitách v akčním plánu 

Realizace vzdělávacích akcí 
a aktivit implementace MAP 

Elektronická, osobní, 
telefonická komunikace 
Webové stránky 
Facebookový profil 
Elektronická komunikace 
Média 

Průběžné informace 
o plánovaných a realizovaných 
vzdělávacích akcích a aktivitách 
implementace MAP 

 
 


