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1. Úvod
Komunikační plán vč. popisu aktivit konzultačního procesu místního akčního plánování na ORP
Prachatice vznikl v rámci povinné podaktivity projektu 2.2 Zpracování komunikačního plánu,
zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu dle metodiky
Postupy MAP II. Komunikační plán popisuje, jakým způsobem jsou široké veřejnosti
poskytovány informace o MAP, jeho aktivitách a výstupech. Komunikační plán vychází z
kapitoly Implementační část finálního dokumentu MAP ORP Prachatice, je doplněn a rozšířen
zejména o popis konzultačního procesu.

2. Partnerství – komunikace a zapojení partnerů a veřejnosti
v rámci místního akčního plánování
Partnerstvím se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů v oblasti vzdělávání dětí a
mládeže do 15 let na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice.
Spolupráce v partnerství probíhá podle principu zapojení veřejnosti.
Realizátor resp. Realizační tým projektu zapojí partnery do vytváření plánu tak, že bude
realizovat jednu nebo více z uvedených aktivit:
– pravidelné informování, např. zasíláním informačního materiálu;
– aktivní informování na společných nebo individuálních jednáních;
– konzultování – tj. sběr a vypořádání jejich připomínek, zjišťování jejich postojů a stanovisek
k jednotlivým částem vznikajícího MAP a k finálnímu plánu;
– zapojení jejich zástupců do pracovních skupin nebo Řídicího výboru, aby se mohli přímo
podílet na vytváření návrhů v MAP.
Partnery/zapojenými subjekty do projektu jsou zástupci následujících cílových skupin procesu
akčního plánování:
✓ Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
✓ Zřizovatelé škol a školských zařízení – obce, města
✓ Rodiče dětí a žáků
✓ děti a žáci
✓ pedagogičtí pracovníci
✓ 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
✓ Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu
✓ Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
✓ Veřejnost
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Seznam aktérů v procesu MAP je uveden v samostatné příloze Seznam aktérů ve vzdělávání
dětí a mládeže do 15 let na území SO ORP Prachatice (příloha č. 1). Tato příloha je pravidelně
a dle aktuálních potřeb aktualizována, avšak minimálně jedenkrát ročně.

Nástroje komunikace s aktéry MAP:
✓ webové stránky žadatele projektu – www.massumavsko.cz, www.mapvzdelavani.cz –
na webových stránkách budou uveřejňovány základní informace o projektu, jeho
průběhu, materiály z jednání, výstupy k připomínkování, finální výstupy, pozvánky na
vzdělávací akce, informace pro členy ŘV, PS, tiskové zprávy
✓ webové stránky škol a zřizovatelů – na www budou zveřejňovány finální výstupy
MAP, pozvánky na vzdělávací akce MAP, tiskové zprávy
✓ informační e-maily – aktérům ve vzdělávání budou rozesílány informační zprávy –
výzvy k zapojení do projektu, materiály k připomínkování, pozvánky k účasti na
jednáních, vzdělávacích akcích
✓ tiskové zprávy ve zpravodajích měst a obcí na www stránkách měst a obcí, tiskové
zprávy v regionálních tištěných a internetových denících, příp. placená inzerce
✓ dotazníky
✓ ankety
✓ koordinační schůzky realizačního týmu
✓ jednání řídícího výboru
✓ jednání pracovní skupiny
✓ vzdělávací akce pro rodiče, veřejnost,
✓ přímé oslovení, osobní jednání
✓ propagační materiály, propagační předměty
✓ informační cedule o realizaci MAP v prostorách sídla realizátora
✓ facebookový profil MAP ORP Prachatice
✓ tisková beseda s novináři
✓ informativní setkání ke kvalitě vzdělávání s místními podniky, zastupiteli a dalšími
aktéry
✓ vzdělávací workshopy, konference O vzdělávání
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3. Komunikační plán
Zvolený
komunikační
nástroj
Zahájení realizace projektu
Elektronická komunikace
Fcb profil
Seznamy aktérů a adresáře
Média
Webové stránky
Činnost pracovních skupin
Elektronická komunikace
Osobní komunikace
Telefonická komunikace
Fcb profil
Seznamy aktérů a adresáře
Média
Webové stránky
Činnost řídícího výboru MAP Elektronická komunikace
Osobní komunikace
Telefonická komunikace
Seznamy aktérů a adresáře
Tvorba
a
aktualizace Elektronická komunikace
Strategického rámce MAP
Fcb profil
Seznamy aktérů a adresáře
Média
Webové stránky
Tvorba a aktualizace MAP
Elektronická komunikace
Fcb profil
Seznamy aktérů a adresáře
Média
Webové stránky
Akční plány
Elektronická komunikace
Fcb profil
Seznamy aktérů a adresáře
Média
Webové stránky
Realizace vzdělávacích akcí
Elektronická komunikace
Osobní komunikace
Telefonická komunikace
Fcb profil
Seznamy aktérů a adresáře
Kdy informujeme

O čem informujeme/co
konzultujeme
Základní
informace
o
projektu a jeho zahájení

Struktura pracovních skupin,
výzva k zapojení se do
činnosti, výstupy

Průběžné aktuální informace
o
realizaci
projektu;
průběžné výstupy;
Aktualizace SR MAP

Analytická a strategická část
MAP

Aktivity AP

Plánované a zrealizované
vzdělávací akce pro cílové
skupiny MAP
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Konference O vzdělávání

Média
Webové stránky
Elektronická komunikace
Osobní komunikace
Telefonická komunikace
Fcb profil
Seznamy aktérů a adresáře
Média
Webové stránky

Pozvání a tisková zpráva,
aktuální
informace
o
projektu, aktuální témata
z oblasti vzdělávání

4. Konzultační proces
Po celou dobu realizace projektu probíhá konzultační proces v souladu s metodikou Postupy
MAP II.
• dotčená veřejnost a zapojené subjekty jsou informováni o zahájení projektu, o
možnostech zapojení se do realizace projektu, o dílčích výstupech a obsazení PS na webu
realizátora projektu a FB profilu projektu
• osobní setkání a konzultace manažerek 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, tiskové besedy, článcích v regionálních periodikách, apod.

Způsoby a termíny přijímání podnětů a připomínek
Na webových stránkách projektu je uveřejněn kontaktní e-mail, na který mohou všichni
zájemci posílat své podněty, a to jak s připomínkami ke konkrétním materiálům se stanoveným
termínem pro vyjádření, tak s dotazy a podněty k projektu a jeho aktivitám. Obsah a struktura
výstupů projektu je primárně řešena v rámci porad a jednání realizačního týmu s ohledem na
výstupy pracovních skupin a prostřednictvím elektronické komunikace mezi jednotlivými členy
RT a PS. Následně jsou materiály k připomínkování uveřejněny na webových stránkách
projektu, e-mailem rozeslány členům pracovních skupin, členům Řídicího výboru a zástupcům
zapojených škol.
Termíny pro sdělení námětů a připomínek k zaslaným podkladům jsou vždy pevně stanoveny
konkrétním datumem a časem.
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