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Komunikační plán MAP2 Podbořansko-Žatecko
(MAP ORP Podbořany a ORP Žatec)
Popis zapojení dotčené veřejnosti a konzultačního procesu

Komunikační plán Místního akčního plánu Podbořanska a Žatecka (dále jen MAP POŽA) obsahuje
přehled jednotlivých cílových skupin projektu a přehled nástrojů, které jsou při realizace 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 MAP2, Metodika tvorby místních
akčních plánů rozvoje vzdělávání, vydanými MŠMT (příloha č. 3 výzvy k předkládání projektů MAP2).

1. Cílové skupiny projektu
Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků
Učitelé budou prakticky zapojeni do všech klíčových aktivit, budou členy ŘV, PS. Pravidelně jim budou
nabízeny akce v rámci budování znalostních aktivit, WS a semináře zaměřené na sdílení zkušeností atd.
Toto bude prováděno prostřednictvím koordinátora na každé škole a ředitele/ředitelky a díky již
aktivním účastníkům a koordinátora na každé škole i informacemi do sboroven. Dále prostřednictvím
elektronické komunikace a se zacílením na relevantní odbornosti i prostřednictvím webu a FB profilu
projektu. Cílem projektu je pokračovat v prohloubení a rozvoji spolupráce prostřednictvím sdílení
zkušeností, dalšího vzdělávání a workshopů a seminářů.
Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství
Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství budou zapojeni např. členstvím
v Řídícím výboru nebo v pracovních skupinách. Dále budou součástí připomínkových řízení výstupů
projektu, tedy KA Plánování (aktivita 2.8 dle postupů MAP). S dalším zapojením zástupců této CS je
počítáno na odborných workshopech a dalších vzdělávacích aktivitách. Předpokládáme, že pracovníci
organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství budou lektory ve vzdělávacích aktivitách
pro další cílové skupiny projektu. Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a
poradenství budou také zapojeni do evaluačních procesů projektu.
Děti a žáci
V rámci projektu MAP II jsou děti a žáci sekundární cílovou skupinou, která je zapojena prostřednictvím
podpory pedagogů, rodičů a dalších pracovníků ve vzdělávání, čímž dochází ke zkvalitnění jejich
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vzdělávání. Přímou podporu pak bude tato CS čerpat v rámci KA 4 Implementace, kdy v rámci
naplňování akčního plánu budou probíhat aktivity, kterých se přímo účastní – exkurze, workshopy,
zájmové kroužky, besedy apod.
Veřejnost
V rámci projektu budeme veřejnost zapojovat prostřednictvím médií, ať už webovými stránkami, FB
profilem projektu nebo novinovými články prostřednictvím regionálních periodik, dále informacemi
na webech zřizovatelů škol, nástěnkách škol.
Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelé škol jsou zásadní cílovou skupinou pro strategické plánování
rozvoje vzdělávání. Důležitá je (ze zkušeností z předchozí realizace MAP) především komunikace mezi
školou a zřizovatelem, která je často nastavena v minimalistické podobě. Budeme komunikovat se
zřizovateli tak, abychom je v komunikaci co nejvíce propojili se školami a vzbudili jejich zájem o obsah
a kvalitu vzdělávacího procesu. Zástupci zřizovatelů budou členy ŘV a pracovní skupiny pro financování.
Zapojeni budou také do aktivity 2.8 a budou dostávat pravidelně všechny výstupy z plánování.
Komunikace bude probíhat elektronicky na základě vytvořeného adresáře e-mailových adres, dále
zveřejňováním pozvánek na webech a nástěnkách obcí a měst, prostřednictvím webu projektu a FB
profilu, v regionálním tisku. Všichni zřizovatelé byli osloveni a informováni o zapojení ,, svých" škol do
projektu.
Rodiče dětí a žáků
Rodiče hrají klíčovou roli při vzdělávání svých dětí. Spolupráce mezi školou a rodinou je zásadní pro
motivující prostředí a kvalitní vzdělávací proces. Rodiče jsou ti, kteří mají odpovědnost za své děti a
jejich vzdělání, je tedy nasnadě důležitost spolupráce mezi učiteli a rodiči, příp. dalšími zapojenými
pracovníky (asistent, psycholog, sociální pracovník atd.). Rodiče budou v projektu podpořeni v rámci
možností výměny zkušeností, vhodnými vzdělávacími aktivitami, bude uspořádána panelová diskuze s
odborníky. Rodiče budou také členy Řídícího výboru a některých pracovních skupin. Komunikace s
touto CS bude probíhat prostřednictvím e-mailové korespondence (u již zapojených a tam, kde je
známa adresa), dále regionálních periodik, webu, FB, plakátů a poutačů umístěných ve školách, dalším
komunikačním kanálem jsou informace poskytnuté od ředitele směrem k rodičovským sdružením a
spolkům.

2. Komunikační nástroje
Seznamy a adresáře aktérů
Základ komunikace bude tvořit rozsáhlý seznam aktérů, který vznikl již v realizaci předchozího projektu
MAP a je neustále aktualizován a doplňován. Jedná se o adresář všech mateřských, základních,
základních uměleckých škol, středisek volného času, členů PS, členů ŘV, a všech ostatních
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identifikovaných aktérů ve vzdělávání dětí a žáků v území, včetně kontaktních osob, adres, e-mailů,
telefonních kontaktů. Adresáře nejsou nikde zveřejňovány a slouží pouze členům realizačního týmu
projektu pro komunikace s partnery.
Elektronická komunikace
Nejpoužívanější a velmi efektivní metodou komunikace s partnery je elektronická komunikace
prostřednictvím e-mailu. Prostřednictvím této elektronické komunikace budou zasílán veškeré
informace, pozvánky, dokumenty, připomínky a návrhy. Partneři často využívají elektronickou
komunikaci k pokládání dotazů a sdílení různých námětů, které se k realizaci projektu vztahují. V rámci
elektronické komunikace bude využíváno i elektronických dotazníků prostřednictvím formulářů
Google. Elektronická komunikace je velmi využívána i v rámci komunikace mezi členy realizačního
týmu. Stejným způsobem budou zasílány i tiskové zprávy médiím a pozvánky na veřejné aktivity.
Osobní komunikace
Jedná se o velmi zásadní způsob komunikace s partnery a dalšími aktéry v území. Vzhledem
k charakteru projektu a specifikům území, ve kterém je projekt realizován se již v předchozím projektu
ukázal tento způsob komunikace jako nenahraditelný. Tento způsob komunikace je upřednostňován
v některých aktivitách projektu. Osobní komunikací probíhají úvodní konzultace s řediteli škol, porady
členů realizačního týmu a další konzultace členů realizačního týmu, jednání se zřizovateli, jednání ŘV
(s výjimkou hlasování per rollam), setkání PS a setkání celého partnerství a aktivity v rámci budování
znalostních kapacit.
Telefonický kontakt
V případě rychlého spojení se jedná o velmi efektivní způsob komunikace. Mobilní kontakty na
koordinátory odborného 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.
Internet, sociální sítě
Veškeré informace lze nalézt na webových stránkách projektu a odkazem na stránkách MAS Vladař, o.
p. s., který je realizátorem projektu. Prostřednictvím sociálních sítí bude docházet k propagaci aktivit
projektu. Zájemci mají možnost na sítích také položit dotazy vztahující se k projektu, příp. zasílat
náměty, připomínky realizačnímu týmu.
Média
Pravidelně budou zasílané tiskové zprávy o projektu zástupcům regionálního tisku. V souladu
s metodikou Postupy MAP II bude realizována minimálně jedna tisková beseda s novináři.

3. Formy zapojení jednotlivých typů subjektů
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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 - např. workshopy
či kurzy pro pedagogické pracovníky, pro rodiče, pro děti a žáky, 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.
Konzultační proces v rámci projektu probíhá v souladu s metodikou Postupy MAP2,
• dotčená veřejnost a zapojené subjekty jsou informováni o zahájení projektu, o možnostech zapojení,
o webu a FB profilu projektu
• osobní setkání a konzultace koordinátorů s řediteli a ředitelkami 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 regionálním tisku apod.

4. Seznam zapojených aktérů
Dětský domov Žatec
Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny
Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny
Mateřská škola Měcholupy
Mateřská škola Žatec, Bratří Čapků 2775, okres Louny
Mateřská škola Žatec, Studentská 1230, okres Louny
Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny
Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny
Mateřská škola Holedeč, příspěvková organizace
Logopedická základní škola Měcholupy 1
Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny
Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo, okres Louny příspěvková organizace
Základní škola Lipenec, okres Louny
Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny
Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
Základní škola Měcholupy, okres Louny
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny
Základní škola a Mateřská škola Bitozeves
Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Tuchořice
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Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
Základní umělecká škola Žatec, okres Louny
MŠ Bří Čapků Podbořany
MŠ Hlubanská Podbořany
MŠ Blšany
MŠ Lubenec
MŠ Kryry
ZŠ Husova Podbořany
ZŠ T. G. Masaryka Podbořany
ZŠ Kryry
ZŠ Masarykova Lubenec
ZŠ praktická Podbořany
ZUŠ Podbořany
ZŠ a MŠ Petrohrad
ZŠ a MŠ Vroutek
ZŠ a MŠ Krásný Dvůr
o.s.Mosty - sociálně psychologické centrum
DDM Podbořany
Sociální centrum pro rodinu, z.ú.
Průmyslová zóna Triangle
Budík, z. s. - komunitní čajový, kulturní a vzdělávací klub Žatec
Rodinné centrum Sedmikráska Žatec
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