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Komunikační strategie/plán 
 

1.1. Cílové skupiny – výčet, charakteristika, způsob jejich zapojení 
 

Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. V této skupině figurují ředitelé/ředitelky 

mateřských a základních škol na území ORP Bystřice nad Pernštejnem. Do projektu se 

zapojily všechny subjekty, což bylo potvrzeno písemným souhlasem se zapojením do 

projektu MAP. Aktivní zapojení vedoucích pracovníků spočívá v účasti některých z nich 

v Řídícím výboru, pracovních skupinách, popř. se účastní setkání k výměně zkušeností. 

Komunikace s nimi probíhá převážně e-mailovou korespondencí či telefonicky, on-line, 

popř. při osobním setkávání. Mohou být také zapojeni do dotazníkového šetření. Vedoucí 

pracovníci, kteří nejsou aktivně zapojeni do Řídicího výboru či do pracovních skupin, jsou 

informováni o průběhu projektu MAP prostřednictvím e-mailové korespondence. Prioritní 

role ředitelů a ředitelek spočívá v přenosu informací na další pedagogické pracovníky, což 

obsahuje informování o stavu projektu a nabídce aktivit uskutečňovaných v rámci 

projektu. 

 

Pedagogičtí pracovníci. Tuto skupinu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci mateřských a 

základních škol zapojených do projektu MAP, v případě ORP Bystřice n. P. se jedná o 

všechna školská zařízení, a pedagogických pracovníků zdejší Základní umělecké školy a 

Domu dětí a mládeže. Převážnou většinu informací získávají pedagogové prostřednictvím 

jejich vedoucích pracovníků. Aktivní zapojení pedagogů pak probíhá formou účasti 

v Řídícím výboru a v pracovních skupinách. Pedagogové také mohou být osloveni k účasti 

na dotazníkovém šetření. 

Aktivní zapojení pedagogů bude uskutečněno také formou účasti na tematických 

seminářích, které jsou určeny právě pro pedagogické pracovníky v území SO ORP Bystřice 

nad Pernštejnem. Semináře také fungují jako určitá forma sdílení zkušeností, protože 

během semináře i po něm je věnován prostor pro diskusi nad jednotlivými tématy, a tedy 

sdílení a předávání zkušeností. V rámci organizace seminářů jsme také přistoupili na formu 
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„kolování“ po školách, tzn., že semináře se konají v různých školách (obvykle ve škole 

s 2. stupněm vzhledem k potřebnému vybavení). I to se dá tedy považovat za jistu formu 

výměny zkušeností – pedagogové mají možnost nahlédnout do prostor škol, porovnat 

vybavení, pomůcky a získat inspiraci pro jejich další práci. 

Pasivní informovanost zajistí vedoucí pracovníci školských zařízení prostřednictvím 

předání informací o stavu projektu, nebo si ji sami učitelé zjistí z dostupných informací na 

webu Města Bystřice nad Pernštejnem. 

 

Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 

asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže. Pro 

potřeby projektu MAP se do této skupiny v první řadě patří Základní umělecká škola a Dům 

dětí a mládeže. Pracovníci těchto dvou subjektů mají své zastoupení v Řídícím výboru, jsou 

tedy do projektu zapojeni aktivně. Stejně tak jsou jim nabízeny semináře pro pedagogy. 

Dále sem řadíme pracovníky neziskových a příspěvkových organizací, kteří se na území 

zabývají neformálním a zájmovým vzděláváním, ať už se jedná o sportovní činnost či 

kulturní. Aktivně se tyto subjekty mohu zapojit do pracovních skupin, seminářů a 

workshopů či do aktivit spojených s výměnou a sdílením zkušeností. Taktéž se mohou 

zúčastnit dotazníkového šetření. Pokud tyto organizace nemají zájem zapojit se do 

projektu aktivně, ale chtějí být informováni, mohou využít některou z forem pasivního 

informování. 

 

Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství. Tito pracovníci 

v projektu figurují jako školitelé v rámci konání vzdělávacích akcí či workshopů, webinářů. 

Někteří pracovníci mohou být také osloveni setkání s pedagogy v rámci sdílení zkušeností, 

znalostí a dobré praxe. Velmi aktivně se v rámci této skupiny spolupracuje s Národním 

pedagogickým institutem (NPI) formou odborných setkávání a poradenské činnosti, a 

s dalšími agenturami zaměřujícími se na další vzdělávání pedagogů. 

 

Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu. Vzhledem ke skutečnosti, že se na 

území ORP Bystřice nad Pernštejnem nenachází žádná vysoká škola, nemají realizátoři 

projektu přímou možnost spolupracovat s vědeckými pracovníky a dalšími pracovníky 
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popularizující vědu a kutikulární reformu. Snahou realizátorů však bude navázat spolupráci 

tím, že se zástupci této cílové skupiny zúčastní vzdělávacích akcí ve funkci školitele či se 

zúčastní setkání k sdílení zkušeností a dobré praxe. Případná komunikace s touto cílovou 

skupinou bude probíhat formou e-mailové, telefonické či on-line komunikace. 

 

Děti a žáci. Vzhledem k tomu, že celý projekt MAP je zaměřen na děti a žáky do 15 let, je 

tato cílová skupina tvořena dětmi a žáky v této věkové kategorii. Tato skupina je zapojena 

nepřímo, prostřednictvím učitelů a celého projektu, který by měl mít kladný vliv na kvalitu 

jejich vzdělávání. Další zapojení v projektu se realizuje  prostřednictvím implementačních 

aktivit. Jelikož však děti a žáci mohou poskytnout velmi cenná a jedinečná data, která 

realizátorům mohou pomoct v přípravě potřebných materiálů pro projekt MAP, je v plánu 

uskutečnění kulatého stolu žáků ze zapojených škol, na němž by žáci přednesli svoje 

zkušenosti, postřehy a nápady, co v jejich škole zlepšit, co jim chybí a s čím jsou naopak 

spokojení. Mohou se také zúčastnit dotazníkového šetření. 

 

Rodiče dětí a žáků. Do projektu se aktivně zapojují ti rodiče, jejichž dítě navštěvuje 

některou z mateřských nebo základních škol zapojených do projektu. Aktivně je tato 

skupina zastoupena v Řídícím výboru, kde je nutné mít zástupce rodičů – aktivní zapojení 

a informování těchto rodičů pak podléhá pravidlům fungování Řídícího výboru. Všichni 

rodiče mají také možnost účastnit se vzdělávacích akcí či setkávání k výměně zkušeností a 

také se mohou zapojit do pracovních skupin. Rodiče, kteří nejsou do projektu zapojeni 

aktivně, mají možnost získat informace některým ze způsobů pasivního informování. 

Rodiče jsou zapojeni do projektu i nepřímo, vzhledem k tomu, že cílem projektu je zlepšit 

podmínky pro vzdělávání jejich dětí.  

 

Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice. Účast této 

cílové skupiny na projektu je nezbytná pro vytvoření dlouhodobé strategie vzdělávání 

v území. Své zastoupení má tato skupina v Řídícím výboru, kde je nutné zastoupení 

zřizovatele zapojených škol. Dále se mohou účastnit pracovních skupin a dalších veřejných 

aktivit – vzdělávacích akcí a setkání k výměně a sdílení zkušeností. Komunikace s touto 

cílovou skupinou probíhá jednak v rámci jejich funkce v Řídícím výboru, dále mailovou a 
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telefonickou komunikací a při osobních setkáních. K získání dalších informací mohou 

zástupci této cílové skupiny využít také jakékoliv formy pasivního informování. 

 

Veřejnost. Aktivní zapojení veřejnosti probíhá formou zapojení zástupců z této skupiny do 

pracovních skupin a účasti na veřejných akcích – vzdělávacích akcích, workshopech či 

setkání k sdílení zkušeností. Hlavním informačním kanálem pro tuto cílovou skupinu jsou 

facebookové stránky, webové stránky projektu1 a měsíčník Bystřicko, kde budou 

publikovány aktuality týkající se projektu. Pokud bude mít však někdo z této skupiny zájem 

o větší informovanost, může být informován prostřednictvím mailové komunikace či 

osobní konzultace s realizátory projektu. 

 

 

Formy komunikace  

 

Aktivní informování. Aktivní informování cílových skupin souvisí s jejich rolemi v projektu 

MAP. Pokud zástupci cílových skupin figurují v Řídícím výboru, pracovních skupinách, 

podléhá jejich informovanost pravidlům dané skupině, tj. pravidelný e-mailing, telefonická 

komunikace, kulaté stoly, schůzky a samostatná jednání. Aktivně informování jsou také 

ředitelé a pedagogové mateřských a základních škol v území, včetně Základní umělecké 

školy a Domu dětí a mládeže, prostřednictvím zasílání pozvánek na semináře, workshopy 

a další tematické akce. Zástupci jednotlivých cílových skupin, kteří se neúčastní výše 

zmíněných skupin, ale chtějí být aktivně informováni o průběhu projektu, mohou zažádat 

o pravidelné zasílání informací e-mailem a v případě zájmu si také mohou domluvit osobní 

konzultaci s některým členem realizačního týmu.  

 

Pasivní informování. Veškeré informace ohledně projektu naleznou zájemci z cílových 

skupin na facebookových stránkách projektu,  webových stránkách Města Bystřice nad 

Pernštejnem – www.bystricenp.cz/map. Na tomto místě jsou zveřejňovány pozvánky na 

semináře/workshopy, zápisy z nich a z jednání Řídícího výboru a další užitečné informace.  

                                                           
1 Zdroj: www.bystricenp.cz/map 
 

http://www.bystricenp.cz/map
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Dalším informačním kanálem je měsíčník Bystřicko, který vydává Město Bystřice nad 

Pernštejnem a který je dostupný v celém území ORP Bystřice nad Pernštejnem. Pravidelně 

v něm budou publikovány články týkající se projektu, zprávy o konání seminářů a 

workshopů a další aktuality. 

 

Formy zapojení cílových skupin 

Řídící výbor. Role Řídícího výboru spočívá v plánování, tvorbě a schvalování jednotlivých 

výstupů projektu a v komunikaci s realizátory projektu. Tvoří ho zástupci klíčových aktérů 

v oblasti vzdělávání na území SO ORP Bystřice nad Pernštejnem: 

∙ zástupce realizátora projektu MAP, tj. Město Bystřice nad Pernštejnem 

∙ zástupce Kraje Vysočina 

∙ zástupce Krajského akčního plánu 

∙ zástupce zřizovatele 

∙ zástupci mateřských a základních škol, vč. malotřídní základní školy 

∙ zástupce ZUŠ a organizací neformálního a zájmového vzdělávání 

∙ zástupce MAS, o. p. s (Místní akční skupiny) 

∙ zástupce mikroregionu 

∙ zástupce učitelů 

∙ zástupce rodičů 

∙ zástupce Centra podpory SRP 

Řídící výbor se řídí Statutem a Jednacím řádem. Projednává podklady a návrhy k přípravě, 

realizaci a evaluaci MAP a schvaluje veškeré dokumenty vytvořené v rámci realizace 

projektu. Řídící výbor se schází minimálně 2x ročně.  

 

Pracovní skupiny. Pracovní skupiny jsou tvořeny zástupci z cílových skupin. Společným 

cílem je definování prioritních oblastí ve vzdělávání a rozpracování aktivit k těmto 

prioritám. Komunikace s aktéry pracovních skupin probíhá e-mailovou a telefonickou 

komunikací a osobně na pracovních setkáních. Jsou tedy aktivně informováni o průběhu 

projektu MAP. 



 

7 
 

Aktéři pracovních skupin byli osloveni prostřednictvím vedoucích pracovníků školských 

zařízení a prostřednictvím výzvy na webu, v měsíčníku Bystřicko a na seminářích. 

 

Vzdělávací aktivity – semináře a workshopy. V rámci realizace projektu jsou 

naplánované vzdělávací akce, které mají charakter tematických seminářů či workshopů, 

webinářů nebo přednášek. Primárně jsou určeny pro pedagogické pracovníky v území. Na 

těchto akcích se také často dostává příležitosti ke sdílení a výměně zkušeností. Zúčastnit 

se jich můžou zástupci z téměř všech cílových skupin. Informace o pořádání jednotlivých 

vzdělávacích akcí jsou zasílány e-mailem a vyvěšeny na webu projektu. 

 

Setkání k sdílení a výměně zkušeností, sdílení dobré praxe. Jednotliví zástupci z cílových 

skupin se mohou účastnit setkání za účelem sdílení a výměně zkušeností a sdílení dobré 

praxe. O těchto setkáních budou informováni e-mailem nebo prostřednictvím webových 

stránek projektu. 

 

Dotazníkové šetření 

Realizační tým zorganizuje několik dotazníkových šetření pro vybrané cílové skupiny: 

∙ vedoucí pracovníky a pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ 

∙ pracovníky působící v organizacích v oblasti vzdělávání a neformálního a 

zájmového vzdělávání dětí a mládeže 

∙ popř. rodiče dětí navštěvujících MŠ a ZŠ  
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1.2. Identifikace dotčené veřejnosti  
 

Veřejnost v projektu MAP včetně rizik spojených se skupinami a návrhy opatření, zapojení 

v projektu a způsob možných druhů komunikace. 

 
Tab. 46: Přehled dotčených skupin  
 

Dotčená 

skupina/ 

VÝZNAMNOST 

Očekávání 

dotčené skupiny 

Rizika spojená se 

skupinou 
Opatření 

Zapojení v 

projektu 

Způsob 

komunikace, 

informovanost 

Vedoucí 

pracovníci škol a 

školských 

zařízení/ VYSOKÁ 

podpora škol 
MŠMT a 
zřizovatele 
kvalitní 
financování škol 

nespolupracující 

ředitel, 

organizace 

Osobní a 

pravidelná 

komunikace 

Řídící výbor 

pracovní skupiny 

pracovní 
setkávání 
osobní rozhovory 
kulaté stoly 
konference 
workshopy 
vzdělávání 
web 
on-line prostředí 

Zřizovatelé/ 

VYSOKÁ 

financování, 
dostupnost 
dotačních 
programů na 
obnovu a 
vybavení škol 
legislativa 
zlepšení pozice 
pedagoga v očích 
veřejnosti 
naplněná 
kapacita ZŠ, MŠ 
kvalitní personál 
zajištění kvalitní 
péče a 
vzdělávání 
co nejnižší 
nákladovost 
dobrý stav 
budovy 

Neochota, 

nespolupracující 

vedení školy-

zřizovatel 

 

zahrnout rodiče 

do činnosti 

školských 

zařízení, 

pořádání 

kulturních akcí 

škola-zřizovatel-

veřejnost 

dostatek 

volnočasových 

aktivit 

Řídící výbor,  

pracovní skupiny 

komunikace 
setkávání 
kulaté stoly 
semináře 
e-informace 
novinové články 
osobní kontakt 
telefonicky 

Pedagogičtí 

pracovníci/ 

VYSOKÁ 

poradenství 
vzdělávání 
informování a 
výklad 
legislativních 
změn 

odchod  

kvalitních 

pedagogů 

špatná 

atmosféra 

na pracovišti 

Webináře 

teambuildin

g 

společná 

setkávání 

Řídící výbor 

 pracovní 

skupiny 

workshop 

 semináře 

komunikace 
setkávání 
kulaté stoly 
semináře 
web 
novinové 
články 
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finanční zajištění 
vybavení pro 
kvalitní výuku 
dostatečné 
finanční 
ohodnocení 
možnost 
osobního 
ohodnocení a 
růstu, 
sdílení dobré 

praxe 

 on-line 
setkávání 

Děti a žáci/ 

VYSOKÁ 

škola s pravidly, 

ale se zábavou a 

hrou, tak, aby to 

vyhovovalo 

potřebám dítěte 

a žáka 

dobrý vztah 

dítě/žák – učitel 

začlenění se do 

kolektivu, 

navázání 

kontaktů 

široká nabídka 

zájmových 

kroužků 

široká nabídka 

volnočasových 

aktivit 

školní kluby a 

prázdninové 

programy 

Kvalitní a pestré 

stravování 

možnost 

dobrého 

umístění na SŠ 

vyučení v oboru; 

moderní učebny 

a novodobá 

úroveň výuky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nevhodné 

chování, nezájem 

o vyučování a 

vzdělávání se 

nepřizpůsobivost 

neochota 

spolupracovat 

nerespektování 

autority učitelů 

 

 

nerovnost ve 

vzdělávání 

vzniklá sociálními 

rozdíly/nedostat

ečné IT vybavení 

při distanční 

výuce 

motivovat žáky 
ke studiu 
 
individuální 
přístup 
nabídnout 
dostatečné 
množství 
zájmové 
činnosti 
 
zapojit žáky/děti 
do života ZŠ/MŠ 
 
nabídnout 
příjemné 
prostředí 
propojení škol 
mezi sebou 
v rámci ORP 
 
propojení 
komunikace a 
ochrany v rámci 
sociálních sítí a 
blogů 
 

zájmové a 

novodobé 

volnočasové 

aktivity 

setkání zástupců 

školních 

parlamentů 

 

workshopy, 

exkurze, besedy 

osobní setkání 
 
diskuze na setkání 
školních 
parlamentů 
 
webové stránky 
 
novinové články 
 
FB, sociální sítě, 
e-komunikace 
školy; NNO 
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Rodiče dětí a 

žáků/ 

VYSOKÁ 

kvalitní 

vzdělávání a 

pomůcky 

pestrá nabídka 

aktivit volného 

času 

motivovaný a 

dostatečně 

vstřícný 

pedagogický sbor 

možnost 

inkluze/individuá

lní přístup 

k dětem a 

žákům, zapojení 

problematických 

dětí, zdravotně 

postižených, 

sociálně slabých  

kvalitní vztah 

dítě/žák – učitel 

dostatečná 

informovanost a 

zapojení rodičů 

do dění ZŠ a MŠ 

z menšin a 

sociálně slabých 

rodin 

podpora 

propojení MŠ a 

ZŠ 

spolupráce obec, 

MŠ, ZŠ, 

organizace a 

firmy  

 

 

 

 

nevhodná 

komunikace 

s rodiči 

nekomunikativní 

rodiče 

nezájem rodiče o 

dítě a dění v MŠ 

a ZŠ 

neochota podílet 

se na spolupráci 

či 

spolufinancování 

některých akcí; 

nezájem obcí o 

organizaci o 

spolupráci se 

školami 

 

V rámci možností 

propojit obec, 

školu, rodiče do 

dění v MŠ a ZŠ; 

dostatečná 

informovanost 

všech cílových 

skupin 

využití místních 

zpravodajů či 

školních listů 

weby škol a obcí 

 

Řídící výbor, 

pracovní skupiny 

 

Web projektu  
novinové články 
osobní kontakt – 
rodičovské 
schůzky či osobní 
setkání 
s pedagogy 
 
plakáty 
pozvánky 
oznámení  
e-žákovská knížka 
telefonicky 
e-komunikace FB 
 

Pracovníci 

veřejné správy 

působící ve 

vzdělávání/ 

VYSOKÁ 

finanční zajištění 

plánovaných 

projektů 

jasná legislativa 

  

Řídící výbor, 

pracovní skupiny 

realizační tým 

osobní rozhovory 
setkávání 
web 
novinové články 
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Pracovníci 

působící v oblasti 

sociálních věcí, 

asistenčních 

služeb a 

poradenství/ 

STŘEDNÍ 

vzdělávání, 
komunikace 
s ostatními 
aktéry ve 
vzdělávání 
 
finanční zajištění 
pomůcek a 
materiálů 

  

pracovní skupiny 

kulaté stoly 

veřejná 

projednávání 

rozhovory 
 
elektronická 
pošta 

∙ webové stránky 
∙ novinové články 

Pracovníci 

v oblasti 

neformálního a 

zájmového 

vzdělávání/ 

STŘEDNÍ 

 
odpovídající 
prostory pro 
realizaci aktivit 
 
vzdělávání 
 
komunikace 
s ostatními 
aktéry ve 
vzdělávání 
 

finanční zajištění    

pomůcek a 

materiálů 

zájem rodičů, 

dětí a žáků o 

jejich nabídku 

podpora ze 

strany obce, kde 

působí 

spolupráce se 

školami 

nedostatečná či 

neodpovídající 

nabídka služeb a 

volnočasových 

aktivit 

finančně 

nákladná 

nabídka a tím 

nedostupná pro 

všechny cílové 

skupiny 

 

spolupráce se 

školami a obcemi 

vzájemná 

spolupráce 

v oblasti 

neformálního a 

zájmového 

vzdělávání 

prezentace v 

médiích 

pracovní skupiny 

kulaté stoly 

 veřejná 

projednávání 

rozhovory 
e-komunikace 
FB 
webové stránky 
novinové články 
telefonicky 
osobní kontakt 

 

Pracovníci 

popularizující 

vědu a 

kurikulární 

reformu/ 

STŘEDNÍ 

 

 
Financování 
 
strategické 
vedení  
MŠMT 

  

pracovní skupiny 

kulaté stoly 

veřejná 

projednávání 

rozhovory 
e-komunikace 
FB 
webové stránky 
novinové články 
telefonicky 
osobní kontakt 
novinové články 

Veřejnost/ 

STŘEDNÍ 

 
kvalitní 
dostupné 
školství všem 
bez rozdílu 

 
široká nabídka 
služeb a 

negativní 

nastavení 

společnosti 

média 

pracovní skupiny 

kulaté stoly 

 veřejná 

projednávání 

webové stránky 
novinové články 
telefonicky 
emailem 
osobní kontakt 
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volnočasových 
aktivit 
 
pozitivně 
vnímané školství 
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       Ing. Karel Pačiska 
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