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Cílem komunikačního plánu MAP III Vimperk je zajistit informovanost všech aktérů a široké veřejnosti o
jednotlivých dílčích výstupech společného plánování zpracovaném SR MAP, o přípravě a finální podobě
jednotlivých akčních plánů a o realizaci konkrétních aktivit, společně s tím i sběr námětů a připomínek.

Konzultační proces
Po celou dobu realizace projektu probíhá konzultační proces v souladu s metodikou Postupy MAP III.
• 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.

Zapojené subjekty:
Zapojenými subjekty/partnery v 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
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✓ Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
✓ Veřejnost
Seznam aktérů v procesu MAP je uveden v samostatné příloze Seznam aktérů ve vzdělávání dětí a
mládeže do 15 let na území SO ORP Vimperk (příloha č. 3). Tato příloha je pravidelně a dle aktuálních
potřeb aktualizována, avšak minimálně jedenkrát ročně.

Využité komunikační nástroje:
• Elektronická komunikace
Prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailu) probíhá velmi efektivní způsob komunikace se všemi
zapojenými aktéry, jimž jsou takto zasílány veškeré informace, pozvánky, dokumenty k připomínkám. Emailem, příp. prostřednictvím Google dotazníků, probíhá přihlašování se na realizované akce.
Prostřednictvím elektronické komunikace také probíhají stručné konzultace mezi realizačním týmem i
s partnery. Stejnou cestou jsou zástupcům médií zasílány tiskové zprávy k projektu a pozvánky na
veřejné aktivity projektu.
• Facebookový profil
Dle postupu MAP byl založen facebookový profil projektu, díky němuž je zajištěna propagace projektu.
Jsou zde zveřejňovány pozvánky na akce, důležité informace a také odkazy na zajímavé články či zdroje
ke vzdělávání dětí a žáků s cílem zvýšit povědomí
https://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-vimperk/
• Seznamy a adresáře aktérů
V rámci předešlého plánování MAP II Vimperk byl vytvořen seznam aktérů zapojených do realizace MAP.
Jedná se o 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 Vimperk, včetně kontaktních osob, adres, e-mailů, telefonních kontaktů.
• Osobní komunikace
Osobní forma komunikace bude realizována a upřednostňována především v rámci následujících aktivit:
úvodní osobní konzultace s řediteli škol, jednání realizačního týmu, jednání řídícího výboru, jednání
pracovních skupin, aktivity v rámci podpory znalostních kapacit – workshopy, výměna zkušeností,
besedy, informativní setkání ke kvalitě vzdělávání s místními podniky, zastupiteli a dalšími aktéry a další
formy podpory kapacit v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání.
• Telefonická komunikace
Efektivní možnost komunikace v případě potřeby rychlého spojení, konzultace. Mobilní kontakty na
manažerky týmu jsou veřejně dostupné na webu projektu a na materiálech k projektu a jsou členy
Partnerství a ostatními zájemci o tématiku vzdělávání dětí a žáků využívány.
• Webové stránky
Kompletní informace o průběhu realizace projektu, průběžných výstupech, související dokumenty,
pozvánky apod. jsou zveřejňovány na webu realizátora projektu v samostatné záložce:
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http://massumavsko.cz/map-vimperk-ii/. Dále pak na společném webu, který vznikl v předešlé realizaci
MAP pro sdílení zkušeností a informací o realizaci jednotlivých MAPů v Jihočeském kraji
www.mapvzdelavani.cz v sekci ORP Vimperk.
• Média
Průběžně budou zveřejňovány tiskové zprávy ve zpravodajích měst a obcí na www stránkách měst a
obcí, tiskové zprávy v regionálních tištěných a internetových denících, příp. placená inzerce.
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