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Komunikační plán (KoPL) je metodický dokument, který obsahuje rámcový přehled cílů, organizační 

strukturu a nástroje pomáhajících ke kvalitní a informované realizaci projektu Místního akčního plánu 

„Naše škola – naše radost II“ u všech aktérů, zvláště u dotčené veřejnosti, ke komunikaci s cílovými 

skupinami a k publicitě projektu. 

 

1. Cíl komunikačního plánu 

Cílem komunikačního plánu je úspěšná realizace projektu MAP vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání 

na Vizovicku a Slušovicku.  

Dílčími kroky k naplnění cílů jsou: poskytování informací všem aktérům projektu, a širší informování 

odborné a široké veřejnosti o realizaci místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na Vizovicku 

a Slušovicku. Informovanost se může dotýkat všech fází procesu. Výstupem informačních toků a 

veškeré komunikace může tedy být jak společné plánování, příprava procesů, různorodé aktivity, sběr 

dalších námětů a připomínek. Na základě všech dosavadních zkušeností se ukazuje, že je nutné 

posilovat přenos informací a systémových změn vzdělávání na úroveň zřizovatelů i jednotlivých škol a 

ostatních organizací působících ve vzdělávání na místní úrovni. Jako častý problém se ukazuje, že 

školám a hlavně jejich zřizovatelům chybí vize rozvoje škol a koncepce vzdělávací politiky zejména ve 

vztahu k začleňování znevýhodněných dětí/žáků, řízení a hodnocení kvality vzdělávání a také 

strategických vizí rozvoje vzdělávání a budování školních kapacit. Podpůrnými aktivitami je ale i přenos 

příkladů dobré praxe a trvalé zapojování alespoň části zřizovatelů a místní odborné veřejnosti všemi 

možnými komunikačními nástroji. Problémem některých škol je také vztah mezi vedením školy, 

zřizovatelem a dalšími vzdělávacími zařízeními. Školy také vnímají jako problém nejasné metodické 

vedení. Předmětem řešení v MAP II je na území Vizovicka a Slušovicka široká škála problémů. Potýkáme 

se s tématem rozvoje a řízením financování (nedostatek finančních zdrojů na obnovu majetku škol). 

Tématem je také oblast předškolního vzdělávání a péče (meziročně roste počet dětí se specifickými 

potřebami učení a s podpůrnými opatřeními: přibývá vad řeči a komunikačních problémů, chybí 

schopnost mluveného projevu – až 80 % dětí má logopedický problém či grafomotorické obtíže, máme 

relativně malý počet učitelek na počet dětí ve třídách a rodiče nejsou dostatečně informováni). Velkou 

výzvou je čtenářská a matematická (pre)gramotnost (děti samy nemají zájem o čtení, žáci mají malou 

slovní zásobu, neumí „vytáhnout“ informace z textu, pracovat s textem, také „škrabopis“, žáci nemají 

základy matematiky, a ne zcela poslední je i osobnost učitele). Velkou výzvou jsou i tzv. rovné 

příležitosti (učitelé v běžných školách nejsou na společné vzdělávání připraveni, systém není 

připravený, rodiče nejsou připraveni na společné vzdělávání dětí s různým potenciálem). Požadavky 

odhadovaného budoucího vývoje společnosti zdůrazňují jak prosociální kompetence, tak 

polytechnické vzdělávání včetně EVVO (odtržení dětí od reality, od praktického života, od přírody, jejíž 

jsme součástí, chybí zážitkové vzdělávání v dílnách firem, na školních zahradách, na farmách, v 

přírodních vědách - biologie, chemie, fyzika, vědy o Zemi - a z odborné veřejnosti zaznívají celkové 

pochybnosti nad návazností teoretické výuky na běžný život). 

Nedílnou součástí konzultačního procesu je: 

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

– Informace o MAP bude zveřejněna v místních nebo jiných médiích minimálně 4× ročně. 

– Realizace nejméně 1 tiskové besedy nebo jiné formy setkání s novináři. 

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

aktéry.“ 

 



MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.  
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 
IČ 27056660 
ID datové schránky: 47c7qrc 
Číslo účtu: 1420087389/0800 
Email: info@masvas.cz 

 

 

2. Organizační struktura 

 

Organizační struktura místního akčního plánu na Vizovicku a Slušovicku je plně integrována do struktur 

MAS Vizovicko a Slušovicko, která je nositelem tohoto projektu a zkušeným realizátorem i jiných 

záměrů vedoucích k rozviji regionu. MAS disponuje jak personálními, tak technickými a dalšími 

organizačními prostředky a kapacitami, které umožňuji na principu „zdola nahoru“ rozvíjet a realizovat 

jak tento tak podobné projekty.  

Pro místní akční plán je klíčovou organizační strukturou vlastní realizační tým. Jeho členové pokrývají 

všechny úrovně odborného řízení i administrativní činnosti. Efektivní komunikace napříč celým 

realizačním týmem je základním předpokladem úspěšného řízení projektu. 

 

REALIZAČNÍ TÝM 

Realizační tým je důkladně popsán v povinné příloze žádosti. Do realizačního týmu jsou zapojeni: 

1) hlavní manažer - odpovědný za realizaci projektu a plnění nastavených cílů a výstupů 

2) věcný manažer - manažer odpovědný za realizaci aktivit KA2 

3) manažer implementačních aktivit - manažer odpovědný za realizaci aktivit KA4 

4) finanční manažer – má odpovědnost za Žádosti o platbu a dodržování finančního plánu 

5) účetní – která účtuje jednotlivé položky, vystavuje účetní doklady a připravuje podklady pro 

žádosti o platbu 

6) facilitátor – jeho úkolem je provázení diskuzí na pracovních skupinách a možná spolupráce s 

manažerem školy 

7) členové pracovních skupin – účastní se na pracovních skupinách, studují podklady a přinášejí 

postřehy z praxe 

8) vedoucí pracovních skupin – jsou pověřeni vedením pracovních skupin, předáváním výstupů 

Řídícímu výboru 

9) metodik – zabývá se metodickou kontrolou a doporučeními pro realizaci projektu v souladu s 

pravidly a právním řádem ČR 

10) odborník na podpůrná opatření – tento odborník je zapojený v pracovních skupinách 

matematická a čtenářská gramotnost 

11) správce IT – má zodpovědnost za aktualizaci webových stránek a facebookového profilu, 

vkládání příspěvků od PR a tiskového mluvčího 

12) PR a tiskový mluvčí - připravuje tiskové zprávy, prezentace projektu a výstupů  

13) manažer školy - odpovědná osoba za zpracování a přenos podkladů od jednotlivých škol k 

manažerům projektu 

 

Jednotlivé pracovní pozice mají detailněji rozepsané své postavení v následujícím části kapitoly: 

Hlavní manažer řídí činnost celého realizačního týmu a je tedy zodpovědný za realizaci projektu jako 

celku a zároveň je klíčovým manažerem pro komunikaci s MAS. Aktivně spolupracuje s dalšími 

pracovníky Realizačního týmu (jak s odbornými tak s administrativními pozice). Věcný manažer a 

Manažer implementačních aktivit ho informují o pokroku v projektu, nových postupech, problémech a 

naplánovaných aktivitách související s harmonogramem projektu a nastavenými indikátory projektu. 

Hlavní manažer je zodpovědný za komunikaci se zřizovateli škol, zapojených organizací a s MAS. Jeho 
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úkolem je také oslovit všechny požadované zástupce o účast v Řídícím výboru MAP a udržovat s nimi 

kontakty. Hlavní manažer je zodpovědný za zpracování Zpráv o realizaci a finalizaci Sebehodnotících 

zpráv a Závěrečné sebehodnotící zprávy na základě podkladů ostatních manažerů (hlavně věcného a 

implementačního manažera). Bližší popis činnosti je uveden u jednotlivých podaktivit KA, na kterých 

se podílí, zejména u KA2, kde plní jen dílčí části. 

Do pozice hlavního manažera je obsazena osoba, která disponuje znalostmi v oblasti regionálního 

rozvoje, dotačního prostředí (národní a evropské dotace, práce v ISKP14+) a má silný vztah k území 

realizaci projektu, tedy vykazuje znalost místní vybavenosti a umí využit kontaktů v území. 

Metodik provádí konzultační činnosti členům pracovních skupin v oblasti výchovy a vzdělávání, včetně 

vhodných metod a forem práce. Podílí se na výběru vzdělávacích aktivit pro odborný realizační tým, 

vede workshopy pro členy odborného realizačního týmu. Podílí se na zpracování analýz, identifikace 

problémů a příčin ve vzdělávání v území. Konzultuje návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol pro členy 

pracovních skupin, zpracovává dílčí podklady a oponentury výstupů pracovních skupin, zajišťuje 

konzultace problematiky ESIF ve vzdělávání. Poskytuje konzultace školám při identifikaci problémů a 

příčin. Metodik také monitoruje všechny výstupy projektu z hlediska naplňování cílů a souladu s 

pravidly.  Bližší popis činnosti je uveden u jednotlivých podaktivit KA, zejména KA2. 

Na pozici metodika pracuje osoba, která se již podílela projektu MAP I a také na přípravě MAP II. 

Metodik je jedním z expertů na oblast vzdělávání a má praktické metodické zkušenosti (např. je členem 

pracovní skupiny vzdělávání NS MAS ČR). Tento pracovník má zkušenosti s metodickou prací v týmu a 

s prací na vedoucí pozicí. Důležitým aspektem jeho výkonu je také znalost dotačního prostředí, 

zkušenosti s projektovým řízením, a zkušenosti s navazujícím nebo trvalým vzděláváním pracovníků. 

Finanční manažer odpovídá za finanční správnost a platby projektu, např. dohlíží nad financováním 

projektu a stavem rozpočtu projektu, kontroluje a připravuje podklady pro žádosti o platbu, zpracovává 

žádosti o platbu, připravuje podklady pro finanční části zpráv o realizaci projektu, účastní se kontrol 

projektu. Finanční manažer kontroluje všechny výdaje projektu v souladu s pravidlem 3E a ostatními 

pravidly OP VVV. Provádí kontrolu správného výběru dodavatelů při realizaci marketingových 

průzkumů na dodávky či služby. Podílí se (ve spolupráci s účetním) na činnostech souvisejících s 

účetnictvím projektu, evidencí účetních dokladů (bude provádět kontrolu označení dokladů). Finanční 

manažer se podílí zejména na aktivitách KA1, KA2, KA4, kde spolupracuje s jednotlivými manažery na 

plánování výdajů za plánované aktivity. 

Na pozici finančního manažera pracuje osoba, která již zastávala stejnou pozici při realizaci MAP I a 

plně se orientuje v problematice realizace obdobných problémů, má zkušenosti s komunikací s 

manažery MŠMT, fungování ISKP a vnitřní procesy MAS. Vybraný pracovník disponuje výbornou 

znalostí finančního řízení (řízení nákladů a výnosů, cash flow projektu), plánování a realizace projektů 

a dotačního prostředí, je vysokoškolsky vzdělán v oblasti ekonomie nebo regionálního rozvoje. 

Pracovník na pozici Věcný manažer agreguje získané informace od manažerů škol do souhrnného 

dokumentu, který bude podkladem pro aktualizace analytické části a navrhování aktivit škol a aktivit 

spolupráce do SR MAP v průběhu realizace projektu, zjišťuje potřeby a plány škol v aktivitách MAP, 

podporuje činnost Řídícího výboru a Pracovních skupin (příprava pozvánek a podkladů, zpracování 

zápisů apod.). Tato osoba spolupracuje na monitorování a evaluaci aktivit – podílí se na přípravě 

podkladů pro zpracování sebehodnotících a závěrečné zprávy, komunikuje se zapojenými školami a 

organizacemi, účastní se aktivit projektu SRP a spolupracuje s KAP Zlínského kraje. Věcný manažer se 

podílí na organizaci aktivit spojených s budováním znalostních kapacit zapojených subjektů a ŘV, 
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účastní se jednání PS a ŘV s hlasem poradním a přenáší informace mezi těmito články, hlavním 

manažerem projektu a manažerem implementačních aktivit. Tento zaměstnanec je zodpovědný za 

zpracování komunikačního plánu a aktualizovaného seznamu dotčené veřejnosti (ve spolupráci s 

metodikem), stejně tak SWOT analýzy na základě podkladů pracovních skupin. Bližší popis činnosti je 

uveden u jednotlivých podaktivit KA2, KA3. 

Pozice věcného manažera navazuje na zkušenosti získané v MAP I, a tudíž má výborné znalosti o 

projektu a problematice plánovaní v oblasti školství. Očekává se znalost dotačního prostředí, 

zkušenosti s plánováním, tvorbou strategických dokumentů a organizačními schopnostmi. Také tento 

zaměstnanec má předpoklady pro kvalitní práci díky znalost území MAP.  

Manažer implementačních aktivit je zodpovědný za realizaci jednotlivých aktivit definovaných v 

implementaci a dohlíží na jejich správné a včasné plnění, tak aby byl dodržen interně nastavený 

harmonogram. Společně s ostatními členy Realizačního týmu se podílí na dílčích částech podaktivit KA2 

a KA3. Do jeho kompetencí spadá také podpora síťování pedagogických pracovníků s cílem výměny 

zkušeností napříč všemi zvolenými tématy, spolupráce s projektem SPR a KAP. Komunikuje se školami 

v oblasti zjišťování jejich potřeb pro zacílení aktivit implementace, které sám zajistí - lektorování, 

prostory, občerstvení, materiály aj. a poskytuje informace o naplánovaných aktivitách. Protože se stará 

o databázi lektorů a osob ochotných ke spolupráci se školami, jsou na základě poptávky tyto 

poskytovány (a propojovány) jak k poradenství, tak i k výběru vhodných lektorů pro individuální aktivity 

škol/NNO.  Spolupracuje a připravuje podklady pro finančního manažera, se kterým definuje finanční 

náklady na jednotlivé aktivity a pro účetní, se kterou provádí vyúčtování realizovaných aktivit. Manažer 

implementačních aktivit z každé akce realizované v rámci KA4 pořizuje krátký zápis, fotodokumentaci 

a pokud to umožní povaha akce také prezenční listinu. Ve spolupráci s PR a tiskovým mluvčím zajištuje 

prezentaci akce - pozvánky a výstup pro veřejnost.  Bližší popis činnosti je uveden u jednotlivých 

podaktivit KA, zejména KA4. 

Implementační manažer je pozice zaměřená na aktivní spolupráci s cílovými skupinami, na této pozici 

je osoba s vynikajícími organizačními a manažerskými schopnostmi. Musí být komunikativní směrem 

ke školám a jiným vzdělávacím organizacím. Vzhledem k tomu, že pro ně zajišťuje realizaci aktivit k 

naplnění cílů MAP se zkušenostmi v oblasti školství je také přirozeně inovativní.  

Manažeři škol zpracovávají popis potřeb školy, případně Strategický plán rozvoje školy, aktivně vedou 

diskuze s pedagogickými pracovníky školy s cílem stanovit vize rozvoje škol. Manažeři škol se podílejí 

na zpracování analytické části, vedou dokumentaci spojenou s analýzou problémů školy, identifikují 

příčiny a navrhují vhodné způsoby řešení.  

Tito zaměstnanci jsou zodpovědní za předání zpracovaných dotazníkových šetření (vyhodnocení 

vlastního pokroku/reflexe/ ve škole) věcnému manažerovi, komunikují s ním a předávají podněty k 

realizaci aktivit a to nejméně 2x za dobu realizace projektu.  Bližší popis činnosti je uveden u 

jednotlivých podaktivit KA2. 

Pozice Manažera školy je plánována pro co největší počet zapojených škol (tj. až 20). Tato osoba úzce 

spolupracuje i s ředitelem školy (popř. jeho zástupcem). Trvalým požadavkem je, aby se tato osoba 

zajímala o rozvoj školy a dokázala komunikovat s ostatními pedagogy. V některých případech je touto 

osobou ve škole sám ředitel školy, popř. zástupce. 

Úkolem facilitátora je vést a aktivně řídit diskusi s pedagogickými i ostatními odborníky. V případě 

potřeby se také účastní setkání s rodiči, odborníky, jednání ŘV MAP/pracovních skupin, které facilituje. 
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Na základě dohody s manažerem školy podporuje školy ve zpracování jejich vize rozvoje, napomáhá 

efektivně dojít k optimálním výsledkům v pracovní skupině nebo týmu. Spolu s metodikem stanovuje 

komunikační principy jednání Řídicího výboru MAP a pracovních skupin.  Bližší popis činnosti je uveden 

u jednotlivých podativit KA2. 

Na pozici facilitátora je vybrána osoba se zkušeností vedení pracovních jednání a týmů, která je 

komunikativní a zná základy komunikačních strategií a má základní orientaci v oblasti školství. S 

přihlédnutím k jednáním pracovních skupin v projektu MAP I (Naše škola - naše radost) se pozice 

obsazena osobu, která území MAP zná a dokáže na konkrétních případech (dobré či špatné praxe) uvést 

příklady pro podnícení diskuze. 

PR a tiskový mluvčí je zaměstnanec, který je zodpovědný za propagaci MAP v tiskovinách, webových 

stránkách, facebookovém profilu a aktivně spolupracuje s médii. Obsah webu a facebooku iniciuje sám 

nebo na základě podnětů manažerů (hlavního, věcného, imlementačního), případně vedoucích 

pracovních skupin. Tento zaměstnanec během projektu píše (min. 4) novinové články a napíše (min. 

1x) tiskovou zprávu, organizuje (min.1x) tiskovou besedu/snídani s novináři případně jinou formu 

setkání.  Bližší popis činnosti je uveden u jednotlivých podaktivit KA2 a částečně KA4. 

Tuto pozici považujeme za velmi důležitou pro prezentaci projektu v mediálním prostoru. Protože tato 

pozice byla v rámci dřívějšího projektu MAP I (projekt Naše škola - naše radost) opomenuta a bohužel 

tedy nebyl plně využit potenciál projektu, chceme nejenom z tohoto důvodu napomoci k lepšímu 

informování a tím i motivování dalších osob v zájmu o rozvoj školství a případně i k realizaci 

jednotlivých aktivit projektu. Na této pozici je osoba s tvůrčími schopnostmi, která má zkušenosti s 

obdobnými projekty zaměřené na "měkké" aktivity (projekty OPVVV nebo OPZ), umí realizovat 

setkávání aktérů z území, a má několikaleté zkušenosti s publikováním článků v místních a regionálních 

zpravodajích, webových stránkách obcí/škol apod.  

Vedoucí pracovních skupin jsou řídící pracovníci, kteří aktivují činnost svěřené pracovní skupiny (4x 

ročně), podílí se na přípravě podkladů na jednání, kontrolují a sumarizují výstupy činnosti své pracovní 

skupiny, stanovují cíle, přidělují dílčí úkoly jednotlivým členům týmu a kontrolují plnění těchto úkolů. 

Jsou zodpovědní za prezentaci výsledků pracovní skupiny Řídicímu výboru, motivují jednotlivé členy 

pracovní skupiny k aktivitě a ve spolupráci s věcným manažerem zajišťují zvyšování odborných 

kompetencí prostřednictvím pořádání workshopů pro členy pracovní skupiny. Pravidelně komunikují s 

věcným manažerem MAP a účastní se porad ke zpracování Místního akčního plánu. Bližší popis činnosti 

je uveden u jednotlivých podaktivit KA2. 

Vedoucího pracovní skupiny jsou aktivní osoby (ředitelé/pedagogové/zástupci zřizovatele), kteří mají 

organizační schopnosti a projevili znalost v daném zaměření zvolené pracovní skupiny (matematická 

gramotnost, čtenářská gramotnost, financování a rovné příležitosti).  

Členové pracovních skupin jsou pracovníci, kteří se aktivně účastní pracovních skupin (4x ročně), na 

které se připravují na základě zaslaných materiálů, připomínkují zpracované dokumenty a aktivně se 

podílí na plánování aktivit a na řešení problémů v území, stejně tak jako na identifikaci témat SWOT 

analýzy, projednání aktualizace analytické části a ovlivňují návrhy priorit rozvoje vzdělávání v MAP.  

Bližší popis činnosti je uveden u jednotlivých podaktivit KA2. 

Osoby do pracovních skupin jsou vybrány věcným manažerem nebo hlavním manažerem a to na 

základě doporučení a po oslovení všech ředitelů škol, všech zřizovatelů a jiných osob definovaných v 

„Postupech MAP II“. Předpokládá se zapojení 5 osob do každé pracovní skupiny. Členové pracovní 



MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.  
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 
IČ 27056660 
ID datové schránky: 47c7qrc 
Číslo účtu: 1420087389/0800 
Email: info@masvas.cz 

 

 

skupiny jsou experti na dané téma, popř. by měli mít zájem o danou problematiku, nebo mít s ní 

dlouholeté zkušenosti. 

Účetní ve své práci zajišťuje evidenci účetních činností, odvod daní a pojištění, vedení mzdové evidence 

a výpočet mezd. Konkrétní činností zaměstnance je provádění pravidelných kontrol, zpracování 

účetních dokladů, sestavování účetních výkazů, koordinace činností v účtárně, oceňování pořízeného 

majetku, komunikace s úřady a jinými institucemi, výpočet srážek a odvodů, kontrola správnosti faktur. 

Účetní úzce spolupracuje s finančním manažerem, se kterým pravidelně kontroluje vynakládání 

finančních prostředků. Věcný manažer a manažer implementačních aktivit (popř. jiný zaměstnanec) s 

ní řeší vyúčtování jednotlivých realizovaných aktivit projektu. 

Pozice účetního vykonává zaměstnanec, který má zkušenosti s projekty stejného nebo podobného 

typu. Má také znalosti účetnictví v oblasti neziskového sektoru a účetnictví v o.p.s., která je nositelem 

tohoto projektu.  

Odborník na podpůrná opatření se účastní pracovních skupin zaměřených na matematickou 

gramotnost a čtenářskou gramotnost (tj. 8x ročně). Zaměstnanec na základě programu zajišťuje 

materiály na pracovní skupiny, sdílení zkušeností ze své praxe a sděluje (komunikuje) postupy, které se 

při práci s dětmi/žáky mají využívat. Bližší popis činnosti je uveden u jednotlivých podaktivit KA2. 

Pro tuto pozici je vybrána osoba, která má osobní zkušenosti s dětmi a žáky s potřebou podpůrných 

opatření, zná současnou situaci, vývoj a metody jak s dětmi/žáky nejlépe pracovat a jak je zapojovat 

do běžného chodu ve třídě. 

 

ŘÍDÍCÍ VÝBOR 

Řídící výbor MAP se na společná jednání schází nejméně dvakrát v průběhu roku, v případě potřeby 

častěji, a to v návaznosti na nutnost schvalování dílčích i konečných výstupů projektu či z důvodu 

rozhodování o zásadních krocích v projektu. ŘV MAP může být svolán také na základě podnětu 

některého z jeho členů. 

Ve Statutu a Jednacím řádu ŘV MAP jsou stanoveny jeho pravomoci, odpovědnosti a povinnosti, dále 

jsou v nich, mimo jiné, stanoveny: 

• termíny a způsoby pro zaslání pozvánky a programu jednání ŘV MAP, 

• za jakých podmínek je ŘV MAP usnášeníschopný, 

• podmínky a způsoby hlasování členů ŘV MAP, 

• jsou definovány další postupy rozhodování ŘV MAP. 

 

Před samotným plánovaným setkáním ŘV MAP jsou v případě, že je plánováno jejich projednání, všem 

členům ŘV MAP zaslány dokumenty a materiály související s programem ŘV MAP, a to prostřednictvím 

elektronické komunikace. Povinností členů ŘV MAP je tyto dokumenty a podklady řádně prostudovat 

a dle potřeby je také připomínkovat nebo doplňovat. 
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PRACOVNÍ SKUPINY 

Organizační struktura projektu MAP II zahrnuje následující pracovní skupiny: 

• PS Financování 

• PS Rovné příležitosti 

• PS Rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

• PS Rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

 

Vzájemnou součinnost vytvořených pracovních skupin řeší koordinátor projektu, a to ve spolupráci s 

dalšími členy RT MAP. V pracovních skupinách jsou ustanoveni aktéři z cílových skupin, odborníci na 

dané oblasti, a to dle závazných podmínek projektu; neboť jedním z hlavních principů místního akčního 

plánování je jeho otevřenost pro všechny aktéry v území, mohou se do činnosti PS kdykoliv v průběhu 

realizace projektu zapojit další aktéři, kteří projeví zájem o tento druh aktivní spolupráce. 

 

Pracovní podklady a dokumenty k připomínkám jsou členům PS předávány před jednáním PS, a to 

prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail), stejným způsobem jsou distribuovány také 

pozvánky (včetně programu) na jednání PS MAP. Pracovní materiály mají pak členové PS k dispozici 

také na samotném jednání PS, což je také zajišťováno ze strany RT MAP. 
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Organigram MAP II: 
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3. Nástroje pomáhajících ke kvalitní a informované realizaci projektu 

 

Pro efektivní, kvalitní a informovanou realizaci projektu je nezbytné využívat všechny dostupné 

nástroje komunikace. Zároveň je třeba mít na mysli, že klíčovým aktérem je lidská osoba, její zájem či 

nezájem, a dotčené území, spolu s širším společenským prostředím, ve kterém se proces komunikuje. 

Je tedy třeba dbát na nástroje, ale také na kvalitu a přiměřenost informací, jejich četnost a celkovou 

komunikační strategii, která by se neměla omezovat jen na časový horizont realizace tohoto projektu, 

ale vytvářet předpoklady pro dlouhodobou práci na příspěvku a pomoci ke zkvalitňování školství na 

dotčeném území.  

Detailní harmonogram projektu je součástí přílohy žádosti o dotaci (a pracují s ním především členové 

realizačního týmu a může podléhat upřesněním během realizace v návaznosti na průběh jednotlivých 

aktivit). Pravidelné nebo průběžné informování členů realizačního týmu je na uvážení a v pravomoci 

hlavního manažera.  

Způsoby a termíny přijímání podnětů a připomínek a způsoby a vypořádání připomínek se dějí na 

principu „zdola nahoru“. V rámci pracovních skupin jsou shromažďovány a dále podstoupeny 

realizačnímu týmu. O jejich vypořádání, či odložení, mohu být informováni na dalším jednání nebo také 

jiným komunikačním prostředkem.  

V rámci zvýšení informovanosti a propojení s veřejností, jinými MAP a dalšími aktéry je zřízen a 

pravidelně aktualizován facebookový profil, který je po obsahové stránce plněn jak věcným 

manažerem, tak PR a tiskovým mluvčím (Veřejná skupina Naše škola – naše radost na Vizovicku a 

Slušovicku - https://www.facebook.com/groups/134284740524609/ ). 

Informace o stavu realizace MAP jsou také zveřejňovány na webových stránkách žadatele 

( www.masvas.cz ), zapojených obcí a školních zařízení. 

Nejméně 4 x ročně jsou uveřejněny v místních nebo regionálních médiích (např. zpravodaje zapojených 

obcí) zprávy o projektu. 

Jsou udržovány kontakty s novinářskou obcí a očekává se nejméně jedno setkání s novináři. 

Úkolem komunikace je také inspirovat zapojené území a proto jsou vítány i další aktivity, kde se 

přirozeně může nabízet publicita nebo multiplikace výstupů, jako jsou např. informativní setkání ke 

kvalitě vzdělávání se zástupci místních podniků a zastupiteli obcí, aktivity mikroregionů, vystoupení 

na zastupitelstvech obcí, účast nebo iniciování veřejného projednávání nebo kulatého stolu či 

workshopu apod. 

Zodpovědnost za realizaci těchto činností ponesou především pracovník zodpovědný za PR a tiskový 

mluvčí; zprávy zveřejňuje správce IT, který také upravuje webové stránky a nastavení facebookového 

profilu. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/134284740524609/
http://www.masvas.cz/
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Závěr 

 

Základní organizační strukturu tvoří Řídící výbor, jakožto hlavní pracovní orgán projektu MAP II, 

pracovní skupiny, které jsou pomocné orgány Řídícího výboru, a Realizační tým, který vykonává 

podpůrnou funkci, připravuje veškeré podklady a předkládá je k projednání pracovním skupinám a 

Řídícímu výboru. Zapojení dotčené veřejnosti probíhá jak na bázi pasivního informování, tak i aktivní 

formou, a to buď zasíláním průběžných informací e-mailem, komunikací za účelem sběru připomínek 

či spoluúčastí na realizaci projektu. Důležitou součástí zapojení dotčené veřejnosti je konzultační 

proces, který probíhá průběžně během celé realizace projektu. 

Je vhodné shrnout, že objektem projektu je také každý partner MAS Vizovicko a Slušovicko (jako 

nositele projektu), všichni zaměstnanci MAS, členové řídícího týmu, děti a rodiče, základní a mateřské 

školy a další instituce zapojené do MAP. Subjektem jsou další nezapojené obce, zatím nezapojené 

instituce a všichni občané dotčeného území. Projekt má ovšem mnohem širší přesah, jak do dalších 

obcí a území, tak do institucí. Komunikační plán a účinná komunikace mají za cíl jak zvýšit kvalitu u 

všech zapojených aktérů, tak ze subjektů projektu činit potenciální objekty, tedy aktivní aktéry. 

Komunikace se může dít i dalšími inovativními způsoby, které zasahují širší okruhy subjektů, a nemusí 

být zatím v tomto komunikačním plánu popsány.  
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Příloha č. 1 – Zapojené školy a nezapojená škola 
 

Zapojené školy  

Základní škola Slušovice Slušovice rostislav.sarman@zsslusovice.cz 

Mateřská škola Držková Držková msd@drzkova.cz 

Mateřská škola Trnava Trnava mstrnava@volny.cz 

Mateřská škola Březová Březová ms.brezova@volny.cz 

Mateřská škola Hrobice Hrobice ms.hrobice@volny.cz 

Mateřská škola Jasenná Jasenná skolka.jasenna@seznam.cz 

Mateřská škola Sluníčko Slušovice skola@msslusovice.cz 

Základní škola Trnava Trnava zstrn@zlinedu.cz 

Mateřská škola Ublo Ublo ms.ublo@volny.cz 

Základní škola a Mateřská škola Veselá Veselá 
skola.Vesela@seznam.cz; 
skolka.Vesela@seznam.cz 

Základní škola Neubuz Neubuz zsneubuz@seznam.cz 

Mateřská škola Vizovice Vizovice msviz@zlinedu.cz 

Základní škola Vizovice Vizovice info@zsvizovice.eu 

Dětský domov a Základní škola Vizovice Vizovice ddzsvizovice@centrum.cz 

Základní škola a Mateřská škola Všemina Všemina 
zsvsemina@zsvsemina.cz,  
KorytarovaMarta@seznam.cz 

Základní škola a Mateřská škola Kašava Kašava zskas@kasava.cz; ms@kasava.cz 

Základní škola a Mateřská škola Bratřejov Bratřejov zsbrat@zlinedu.cz 

Základní škola a Mateřská škola Hvozdná Hvozdná zshvozd@zlinedu.cz 

Mateřská škola Zádveřice - Raková Zádveřice - Raková mszad@seznam.cz 

Základní škola Zádveřice - Raková Zádveřice - Raková zszadverice@seznam.cz 

 

Nezapojená škola 

Základní škola Jasenná Jasenná zs.jasenna@seznam.cz 
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Příloha č. 2 – Kontakty na média 
 

Medium email telefon osoba 

ČTK zlin@ctk.cz 577 214 733  

Český rozhlas Zlín  zlin@rozhlas.cz 542 523 200 Hana Ondryšová 

Česká televize Zlín  rz-zlin@ceskatelevize.cz  Luboš Dostál, Josef Kvasnička 

Zlínský deník Martin.nevyjel@denik.cz 587 304 155 Martin Nevyjel 

Právo  602 152 529 Aleš Fuksa 

MF Dnes (Mafra) 
idnes@idnes.cz; 
milan.libiger@idnes.cz 

225 062 201 Milan Libiger 

mailto:idnes@idnes.cz
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Příloha č. 3 – Komunikační způsoby 
 

 

Zdroj: Inspiromat č. 10 – Komunikační plán 


