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6. Implementační část 
 

Cílem implementační části strategie neboli implementačního plánu, je vytvoření funkčního 

aparátu k naplňování a řízení MAP. Součástí kapitoly je tedy popis vztahů a činností 

jednotlivých orgánů a skupin, které v projektu působí, jejich organizační schéma a v neposlední 

řadě principy práce a komunikační strategie. 

  

6.1. Řízení a organizační zajištění MAP 

6.1.1. Principy MAP 

Tvorba a realizace MAP VaS respektuje základní principy komunitně řízeného plánování. 

Principy odráží osvědčené postupy vycházející z příkladů dobré praxe z území (činnost místní 

akční skupiny při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje apod.). Tento postup 

umožňuje:   

● aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života 

společenství; 

● aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu; 

● aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely 

nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost. 

 

Při tvorbě dokumentu MAP, samotného plánování a realizace jsou využívány následující 

principy: 

● princip spolupráce - v rámci MAP spolupracují zřizovatelé, poskytovatelé a uživatelé; 

● princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovaných procesů - veřejnost je zapojena 

do projektu v různé mířen a to formami: zajištěním přístupu veřejnosti k informacím, 

aktivní informování občanů, konzultace s občany a spoluúčast veřejnosti na plánování; 

● princip dohody - při tvorbě je třeba myslet na to, že dokument je dohodou, na které 

se shodnou zřizovatelé, poskytovatelé a uživatelé, stejně tak jako na prioritách rozvoje 

v oblasti vzdělávání; 

● princip otevřenosti - tvorba a realizace respektuje zásady rovných příležitostí a možnosti 

aktivní participace všech dotčených zájmových skupin; 

● princip SMART - priority a realizace celého MAP musí být sestavena: specificky, 

měřitelně, musí být akceptovaná, realistická a termínovaná; 

● princip udržitelnosti - tvorba MAP není účelovou aktivitou, ale její nastavené 

mechanismy mají fungovat i po skončení projektu. 
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6.1.2. Organizační struktura 

V projektu působí a svou činností přispívají následující skupiny: 

1. Aktéři působící ve vzdělávání: 

- Ředitelé škol (+ pedagogové) - jsou zváni k připomínkování výstupů, zapojeni do aktivit 

projektu, pracovních skupin a jiných setkání, sdílení informací o činnosti škol a školských 

zařízení. 

- Zástupci zřizovatelů - připomínkování výstupů, sdílení informací o jejich organizacích 

- Žáci, veřejnost, ostatní organizace - možnost připomínkování výstupů, vyplňování 

dotazníků a anket 

- Organizace poskytující neformální a zájmové vzdělávání - informovány o aktuálním dění 

prostřednictvím novinek na webových stránkách nositele s možností připomínkování 

výstupů a zapojení do aktivit projektu. 

- Základní umělecké školy - informovány o aktuálním dění prostřednictvím novinek 

na webových stránkách nositele s možností připomínkování výstupů a zapojení do aktivit 

projektu 

2. Řídící výbor - sestaven z osob, které se věnují vzdělávání v území; jejich prací 

je projednávání a schvalování výstupů projektu. 

3. Pracovní skupiny - pro jednotlivé formy vzdělávacích institucí, které mají k sobě blíže, mají 

společné či podobné problémy a zájmy. Jedná se o: 

-  PS mateřské školy 

-  PS základní školy 

-  PS spojené mateřské a základní školy. 

4. Administrativní tým MAP složený z realizačního a odborného týmu. 
 

 Graf 1Grafická struktura MAP 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Řízením projektu je pověřen realizační a odborný tým. Tyto týmy spolu blízce spolupracují 

a podílí se na aktivitách a výstupech projektu. 

  

Tabulka 1 Realizační tým projektu 

Hlavní manažer ®    Celkové řízení projektu 

®    Komunikace s pracovníky ŘO OP VVV a cílovými skupinami 

®    Zodpovědnost za provádění řízení rizik projektu 

®    Hodnocení průběhu projektu 

®    Příprava zpráv o realizaci 

®    Zodpovědnost za správnost výběrových řízení 

®    Zodpovědnost za řádný chod projektu v souladu s harmonogramem 

®    Sledování správnosti a vyhodnocení naplňování indikátorů 

®    Účast na kontrolách projektu 

®    Účast na jednání pracovních skupin a Řídícího výboru MAS 

®    Spolupráce s Odborným a Realizačním týmem 

Finanční 

manažer 

·     Odpovědnost za finanční správnost a platby 

·     Dohled nad financováním projektu a stavem rozpočtu 

·     Kontroluje a připravuje žádosti o platbu 

·     Zpracovává žádosti o platbu 

·     Připravuje podklady pro finanční části zpráv o realizaci 

·     Účastní se kontrol projektu 

·     Připravuje podklady pro vedení účetnictví 

 

Tabulka 2 Odborný tým projektu 

2 manažeři 

klíčových aktivit 

®    Věcné plnění aktivit projektu 

®    Tvorba výsledků a výstupů projektu 

®    Aktivní spolupráce s cílovou skupinou 

®    Aktivní spolupráce s realizačním a odborným týmem 

®    Plnění svěřených úkolů Hlavním manažerem projektu a Řídícím výborem  

®    Příprava podkladů pro zprávu o realizaci projektu 

®    Příprava podkladů k výběrovým řízením 

®    Uchovávání materiálů a dokumentace k projektu 

®    Komunikace s cílovými skupinami 

2 odborní řešitelé ·   Věcné plnění aktivit projektu 

·   Tvorba výsledků a výstupů projektu 

·   Aktivní práce s cílovou skupinou 

·   Spolupráce s administrativním týmem projektu a Řídícím výborem 
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Pedagogický 

pracovník 

·   Věcné plnění aktivit projektu 

·   Tvorba výsledků a výstupů projektu 

·   Aktivní práce s cílovou skupinou 

·   Spolupráce s administrativním týmem projektu a Řídícím výborem 

Metodik ·   Příprava podkladů pro jednání k tématu akčního plánování 

·   Příprava vzorů dokumentace projektu 

·   Úpravy a kontrola zpracovaných dokumentů v rámci projektu 

·   Věcné plnění aktivit projektu 

·   Aktivní práce s cílovou skupinou 

·   Spolupráce s administrativním týmem projektu a Řídícím výborem 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Mimo tuto činnost se členové týmů v různé míře účastní školení a seminářů týkajících se 

školství a vzdělávání, tedy nejen k tvorbě MAP, ale i projektům zjednodušeného vykazování, 

tj. šablon ale i výzev z IROP aj. Zaměstnanci projektu komunikují spolu prostřednictvím 

emailu, elektronické komunikace Slack, telefonicky a zpravidla jednou měsíčně 

při pravidelných schůzkách osobně. 

  

Řídící výbor - je sestaven z osob participujících na vzdělávání v území MAP. Personální 

obsažení proběhlo oslovením škol, zřizovatelů, kraje, zpracovatelů KAP a IPRÚ k nominování 

odpovědných osob a doporučení dalších. Řídicí výbor je především platformou kde se odehrává 

spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na základě 

reprezentativního zastoupení), která je hlavním představitelem MAP – projednává podklady 

a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP, a která zprostředkovává přenos informací v 

území. Řídící výbor se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Podle aktuální 

potřeby také komunikuje prostřednictvím telefonů a e-mailů s dalšími členy Řídícího výboru, 

či administrativního týmu projektu. 

Řídící výbor na svém prvním jednání schválil Jednací řád a Statut, který se po celou dobu 

realizace projektu musí řídit. Předsedou Řídícího výboru byl na tomto jednání jednohlasně 

zvolen Mgr. Martin Vávra, Ph.D., který je zástupcem ředitele v Základní a mateřské škole 

Kašava. 
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Tabulka 3 Základní řídící výbor projektu 

Skupiny zástupců ŘV Zastupující osoba 

Zástupce realizátora projektu MAP Renata Bednářová 

Pavel Elšík 

Zástupce kraje Radovan Výsmek 

Zástupci zřizovatelů škol – školy bez rozdílu 

zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních 

Petr Černoch (obec Kašava) 

Renata Zábojníková (obec Neubuz) 

Vedení škol, výborní učitelé (učitelé – leadry tak, 

jak je chápe kariérní systém), zástupci ze školních 

družin (platí pro ZŠ) – školy mateřské a základní 

bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a 

církevních 

Jana Divilková (ZŠ Trnava) 

Marek Dlabaja (ZŠ Slušovice) 

Marek Havelka (ZŠ a MŠ Hvozdná) 

Alena Janků (MŠ Březová) 

Martin Vávra (ZŠ a MŠ Kašava) 

Petra Výchopňová (ZŠ Neubuz) 

Zástupci organizací neformálního a zájmového 

vzdělávání 

Pavel Táborský (Orel jednota 

Vizovice) 

Zástupce KAP Radovan Výsmek 

Zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými 

radami nebo organizacemi (NNO) sdružujícími 

rodiče 

Richard Zicha 

Zástupce IPRÚ Magda Černická 

Zástupce MAS Petr Žůrek 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Pracovní skupiny - byly definovány všemi přítomnými aktéry působícími ve vzdělávání na 

jednání v úvodu projektu. Aktéři se shodli, že bude pro ně výhodnější složit pracovní skupiny 

dle vzdělávací struktury než dle oblastí řešených v MAP, neboť mateřské školy mají jiné 

problémy než základní školy a ty jiné než neformální a zájmové organizace. Na základě diskuze 

tedy vznikly následující 3 pracovní skupiny, které jsou otevřené, tedy nejsou do těchto 

pracovních skupin voleni konkrétní zástupci jmenovitě. Pracovní skupiny svolává 

administrativní tým projektu, který vede setkání a řídí diskuzi. Pracovní skupiny se setkávají 

nahodile dle aktuální potřeby ze strany administrativního týmu či samotných pracovních 

skupin. Je předjednáno, že v případě zájmu a potřeby bude fungovat i pracovní skupina pro 

organizace poskytující neformální a zájmové vzdělávání. 



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 

 

 
6 

 

Tabulka 4 Základní pracovní skupiny projektu 

Pracovní skupina Zástupci Nejčastěji řešené otázky 

PS Mateřské školy ředitelé, 

učitelé 

personální kapacity, financování a dotační tituly, řešení 

hygienických podmínek, práce s dvouletými dětmi, 

zpracování ŠVP, spolupráce se zřizovatelem 

PS Základní školy ředitelé, 

učitelé 

financování a dotační tituly, podpora inkluze, požadavky 

na rodilého mluvčího, zpracování ŠVP, spolupráce se 

zřizovatelem 

PS spojené Základní 

a mateřské školy 

ředitelé, 

učitelé 

personální kapacity, financování a dotační tituly, podpora 

inkluze, zpracování ŠVP, spolupráce se zřizovatelem 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

6.1.3. Popis způsobů a procesů zapojení dotčené veřejnosti do tvorby MAP - 

Komunikační strategie MAP 

Komunikační strategie Místního akčního plánu Naše škola – naše radost (MAP Vizovicko 

a Slušovicko) obsahuje přehled jednotlivých cílových skupin projektu a přehled nástrojů, které 

jsou při realizaci místního akčního plánu využívány. Při realizaci MAPu byly postupně 

zapojeny všechny cílové skupiny, které byly definované již při přípravě projektu. 

  

Ředitelé a pedagogové škol a školských zařízení: Na projektu aktivně spolupracují ředitelé 

či pedagogové mateřských a základních škol, kteří jsou zapojení do projektu. Všechny školy 

byly osloveny prostřednictvím emailové komunikace a také bylo uskutečněno úvodní setkání, 

na kterém byli zástupci těchto zařízení osloveni s nabídkou zapojení se do pracovních skupin 

a Řídícího výboru. Tato cílová skupina byla také oslovena v rámci sběru projektových záměrů, 

který probíhal v několika „vlnách“. 

Zpracovatelský tým MAP komunikuje s řediteli a pedagogy také při jednání pracovních skupin 

nebo Řídícího výboru. Právě tato jednání jsou často velmi přínosná díky přímé konfrontaci 

názorů a zkušeností dobré praxe ze školního prostředí. Podklady pro jednání pracovních skupin 

nebo Řídícího výboru jsou zasílány jejich členům vždy s několikadenním předstihem 

prostřednictvím emailu. 

  

Organizace poskytující neformální a zájmové vzdělávání: Tuto cílovou skupinu tvoří 

zaměstnanci neziskových a příspěvkových organizací působící v oblasti neformálního 

a zájmového vzdělávání. Zástupci mohou být členy pracovních skupin a také zastoupeni 

v Řídícím výboru. Organizace, které mají své zástupce v Řídícím výboru, dostávají pravidelné 
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informace a podklady především prostřednictvím mailové komunikace (případně tiskové 

materiály přímo na jednání). 

Ostatní organizace, které své zástupce v Řídícím výboru nemají, jsou informováni 

v pravidelných intervalech o činnosti projektového týmu prostřednictvím emailu a na 

webových stránkách nositele projektu. 

  

Zástupci zřizovatelů: Kromě zástupců mateřských a základních škol jsou aktivní cílovou 

skupinou projektu také zástupci zřizovatelů – tedy obce a města těch školských zařízení, které 

jsou do projektu zapojena.  Zástupci veřejného sektoru jsou zastoupeny také v Řídícím výboru, 

který je nejdůležitějším orgánem realizace projektu.  Starostové či místostarostové v rámci 

diskuse totiž prezentují své poznatky především o financování investičních a neinvestičních 

záměrů a také zkušenosti s komunikací s řediteli. 

Komunikace se zástupci zřizovatelů probíhá především v rámci osobního jednání, které je pro 

starosty z časového hlediska nejvýhodnější. Jelikož je hlavním realizátorem MAS, je kontakt 

se starosty velmi častý a tak jsou informace předávány v co možná nejvyšší frekvenci. 

Samozřejmostí je kontakt prostřednictvím emailu a novinek na webových stránkách nositele 

projektu. 

  

Žáci, veřejnost, ostatní organizace: Žáci jsou v případě potřeby osloveni ke zpracování 

dotazníků, jejichž výstupem je zjištění potřeb dětí a žáků ve školských zařízeních. Dotazníky 

budou distribuovány prostřednictvím učitelů a ředitelů a zároveň budou také využity moderní 

metody sběru dat – online dotazníkové šetření, propagace přes sociální sítě. 

Veřejnost a ostatní organizace na území realizace projektu bude informována o činnosti 

a výstupech projektu prostřednictvím následujících informačních kanálů: 

 Internetové stránky MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 

 Facebook MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 

 Zpravodaj MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 

 Místní zpravodaje (např. Vizovské noviny a jiné) 

  

Základní umělecké školy: Zástupci ZUŠ byli telefonicky osloveni v rámci přípravy realizace 

projektu s možností zapojení se do všech struktur projektu (Řídící výbor, pracovní skupiny). 

Jelikož zástupci ZUŠ této možnosti nevyužili (na území jsou pouze pobočky), jsou informováni 

jako ostatní organizace – tedy především stejnou formou jako veřejnost. 
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Tabulka 5 Komunikační toky s cílovými skupinami 

 
Ředitelé a 

pedagogové 

Organizace 

- 

neformální 

a zájmové 

vzdělávání 

Zástupci 

zřizovatelů 

Žáci, 

veřejnost, 

ostatní 

organizace 

ZUŠ 

Dotazníkové šetření x x x x  

Osobní konzultace x x x   

Mailová komunikace x x x   

Facebook x x x x x 

Internetové stránky x x x x x 

Zpravodaje x x x x x 

 Zdroj: vlastní zpracování 

6.1.4. Způsoby a termíny přijímání podnětů a připomínek 

Spolupracujícím subjektům je emailem zpravidla rozeslána výzva k připomínkování 

zpracovaných dokumentů, které bývají přílohou tohoto emailu. Zároveň jsou dokumenty 

zveřejňovány na webových stránkách MAS, kde jsou k nahlédnutí a připomínkování veřejnosti 

a ostatním subjektům, které do MAP nejsou přímo zapojeny. Na zaslání připomínek je zpravidla 

1 týden (ve výjimečných situacích méně a to za předpokladu, že o tom bude s předstihem 

informováno). Administrativní tým vypořádá přijaté připomínky - může rozhodnout o jejich 

zapracování nebo zamítnutí. V případě složitého rozhodování, zda připomínku zapracovat, 

či nikoliv, požádá administrativní tým o vyjádření Řídící výbor. 

  

6.1.5. Seznam relevantních aktérů ve vzdělávání dětí a mládeže do 15 let 

Realizační tým oslovil obce na svěřeném území, aby organizace na svém území kontaktovaly. 

Hlavním důvodem bylo uvedení investičních záměrů do Strategického rámce MAP. 

Z oslovených se ozvalo jen velmi málo. Z osobních neformálních rozhovorů bylo znát, že raději 

se budou tyto organizace orientovat na svoji činnost než se zapojovat do projektů. Nicméně 

organizace, které jsou partnery nositele projektu MAS Vizovicko a Slušovicko jsou 

informováni o činnosti v projektu na jednáních, kde jsou jim poskytovány materiály, vč. shrnutí 

projektu MAP. Tyto subjekty budou osloveny přímou komunikací při aktualizacích 

strategického rámce MAP do roku 2023, při pořádání různých akcí a připomínkování výstupů.  

Těmito partnery jsou: 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež VITEK, Středisko NADĚJE o.s. Vizovice 

 Centrum pro rodinu Vizovice 
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 Farní sbor Československé církve evangelické v Zádveřicích - Rakové 

 Farní sbor Československé církve evangelické v Jasenné 

 Římskokatolická farnost Vizovice 

 Komunitní škola Kašava 

 Ochotnický spolek Kašava 

 Spolek Hudebníků Kašava 

 Slušovjánek 

 Komunitní škola Sova 

 Junák - svaz skautů a skautek ČR, 18. středisko Slušovice 

 39. přední hlídka Royal Rangers v Kašavě 

 OREL jednota Vizovice 

 SK Vizovice 

 Michaela Bičová 

 Sbor dobrovolných hasičů Neubuz 

 Sbor dobrovolných hasičů Vizovice 

 Sbor dobrovolných hasičů Bratřejov 

 Sbor dobrovolných hasičů Veselá 

 Sbor dobrovolných hasičů Všemina 

 Sbor dobrovolných hasičů Březová 

  

6.1.6. Aktualizace MAP 

Aktualizace seznamu zapojených škol proběhne po 1 roce od zahájení projektu, tedy 

k 1. 4. 2017. Osloveni budou všechny subjekty mateřských a základních školy, které 

se do projektu rozhodli zapojit při zpracování Žádosti o dotaci. Zároveň budou osloveny 

i neformální a zájmové organizace, knihovny, aby se do projektu dodatečně zapojili. 

Všechny subjekty, se kterými administrativní tým běžně komunikují, budou osloveny 

k identifikaci vlastních investičních (i neinvestičních) záměrů, které budou moci v rámci 

aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023 dopsat do seznamu již publikovaných. 

První aktualizace SR proběhne v březnu 2017, dále pak po půl roce. 

  

6.1.7. Monitoring a vyhodnocování realizace MAP 

Monitorování a evaluace realizace místního akčního plánu probíhá v souladu s obecnými 

pravidly OP VVV a specifickými pravidly (Postupy MAP) výzvy, v níž byl projekt podpořen 

a Metodikou pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV. 

Zpracovatel MAP je zavázán podávat pravidelné zprávy o realizaci prostřednictvím systému 

MS2014+, kde popíše způsob naplňování výstupů za předchozí monitorovací období. 

Pro projekt MAP je stanoveno monitorovací období v délce 3 měsíce. Do 20 pracovních dnů 
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od ukončení tohoto období, je nositel projektu povinen odevzdat zprávu o realizaci vč. žádosti 

o platbu. MAP Naše škola-naše radost byly ve finančním plánu stanoveny následující termíny: 

29. 11. 2016, 28. 2. 2017, 30. 5. 2017, 28. 8. 2017, 29. 11. 2017, 28. 2. 2018, 30. 5. 2018. 

Evaluace probíhá formou vnitřního sebehodnocení (procesní i věcné stránky) včetně navržení 

případných opatření ke zlepšení. Vnitřní evaluace představuje vytvoření sebehodnotících zpráv 

na základě šablon obsahující sadu evaluačních otázek, které jsou definovány Řídícím orgánem 

OP VVV. Průběžná monitorovací zpráva je vypracována příjemcem po 12 měsících od zahájení 

projektu (duben 2017), kterou odevzdá s následující zprávou o realizaci (30. 5. 2017). 

Závěrečná monitorovací zpráva je vypracována před ukončením projektu (nejdříve 2 měsíce 

před ukončením), v níž bude zhodnoceno celé období realizace projektu. Závěrečná 

monitorovací zpráva se odevzdává se Závěrečnou zprávou o realizaci. 

 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vizovicka a Slušovicka  schválil Řídící výbor 

MAP dne……………………….. 

 

…………………………………… 

Mgr. Martin Vávra, Ph.D. 

předseda Řídícího výboru MAP 

 


