
 
 

 

 

 

 

 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II  

ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 

 

KOMUNIKAČNÍ PLÁN 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577 

Nositel projektu Město Bystřice nad Pernštejnem 

Datum schválení 24. října 2018 



Město Bystřice nad Pernštejnem 
MAP II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem 

 

 

 
 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577 

2 

 

 

1. Cíl a popis komunikačního plánu 

 

Cílem 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, samozřejmě také sběr námětů a připomínek.   

 

 

2. Zapojení veřejnosti do tvorby MAP 

 

Způsoby a procesy zapojení veřejnosti 

Ještě před zasláním materiálů členům Řídícího výboru jsou materiály zveřejněny na webu 

realizátora projektu a odeslány všem zapojeným a spolupracujícím subjektům, kteří je mohou 

obratem připomínkovat. Podněty jsou přijímány do 5 pracovních dnů, vypořádány jsou do 3 

pracovních dnů na základě jednání realizačního týmu MAP. Vypořádání připomínek probíhá 

elektronickou formou. Každý z připomínkujících obdrží e-mailem informaci o vypořádání 

připomínky.    

 

Realizační tým také zajistí, aby podněty, výstupy nebo doporučení z realizovaných workshopů a 

popř. rodičovských fór byly předmětem jednání v příslušných PS nebo v ŘV MAP. Způsoby 

informování jsou nastaveny na formy elektronické, osobní, telefonické a prostřednictvím 

webových stránek https://www.bystricenp.cz/map a https://www.facebook.com/mapbnp/. 

 

Do realizace MAP II bude snaha o zapojení širokého okruhu lidí a o trvalou informační výměnu 

názorů a témat s veřejností, zejména pro plánování aktivit Implementace (princip komunitního 

jednání). Cílem projektu je zapojit do tématu vzdělávání nejenom vzdělávací subjekty, ale i 

aktivní zájemce, klíčové osoby a další širokou veřejnost.  

 

 

https://www.bystricenp.cz/map
https://www.facebook.com/mapbnp/
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Od zapojení širšího okruhu uživatelů a veřejnosti si nositel MAP s Partnerem slibuje: 

- vyšší spolupráci s účastníky při plánování, setkávání, diskusích a konzultacích, 

- hledání nových inovativních řešení příčin problémů, 

- širší datovou základnu s reálnými daty, 

- rozšíření diskuse o problematice vzdělávání do povědomí více osob. 

 

Spolupráce s veřejností – formy a metody 

- zajištění přístupu k informacím pro veřejnost, 

- aktivní informování, 

- zapojení veřejnosti/kulaté stoly, informativní workshopy na témata v oblasti vzdělávání, 

- spoluúčast veřejnosti na plánování. 

Na základě výše uvedené spolupráce budou do MAP II zapracovávány podněty a připomínky, 

které budou dále prezentovány veřejnosti a publikovány.  

 

Nástroje komunikačního procesu 

- webové stránky Města Bystřice nad Pernštejnem, 

- facebookový profil MAP II, 

- místní periodika a deníky – min. 4x ročně zajištění výstupu o aktivitách projektu 

- tisková konference (beseda) s novináři, 

- informativní setkání se zástupci místních firem (společností, podnikatelů), zastupiteli 

místních samospráv a státní správy, a další veřejnosti, 

- emailová a telefonická komunikace. 

 

Cílové skupiny projektu 

- veřejnost,  

- pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích ped. pracovníků,  

- děti a žáci,  

- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 

asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, 

- rodiče dětí a žáků,  
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- pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství,  

- zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice. 

 

MAP je otevřenou platformou k diskusi o vzdělávání a zároveň také „živým“ dokumentem, který 

se může v průběhu let aktualizovat a měnit v závislosti na potřebách a směřování trendů (v území, 

mezi státy, celosvětově). 

 

3. Komunikační a konzultační procesy 

 

 

Termín       Mediální prostředek Informace a plánované aktivity 

Jaro 2018 
Zahájení projektu.  

 

1. Internetové stránky 
2. Facebook/sociální sítě  
3. Regionální noviny 
4. Místní zpravodaje 
5. Panely  
6. Letáky  
7. Placená inzerce (článek) 

Výstupy z MAP I  
Obsazení PS 

Strategický rámec 
Časově podle potřeby 
a aktuálně vypsaných 
výzev. 

1. Facebook/sociální sítě  
2. Internetové stránky  
3. Regionální noviny 
4. Místní zpravodaje 
5. Tisková zpráva 
6. Placená inzerce (článek)  
7. Tisková beseda 
8. Snídaně s novináři  
9. Letáky  
10. Konference  
11. Komunitní veřejné projednání 
12. Propagační materiály 

Průběžné informování a 
představení výstupů z 
jednotlivých fází zpracování  
 
Celkem: 
4 novinové články   
1 tisková zpráva po zpracování  
1 tisková beseda nebo jiná forma 
setkání s novináři po zpracování  
 
Konzultace zpracovaného plánu 

Zpracování MAP 
 
V aktualizované verzi 
MAP II. 

1. Internetové stránky   
2. Facebook/sociální sítě  
3. Regionální noviny 
4. Místní zpravodaje 
5. Kulatý stůl 
6. Workshop  
7. Letáky  
8. Komunitní veřejné projednání 
9. Placená inzerce 

Průběžné informace  
 
Výstupy SWOT3 analýz 
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4. Koho a jak budeme informovat 

 

 

Laická veřejnost – informační letáky, akce, plakáty, regionální periodika, příběhy, vývěsky 

v obcích, internetové stránky obcí, navázat na procesy ve škole, volnočasové aktivity – soutěže, 

přednáška – vzdělávání (konzultační proces) 

 

Odborná veřejnost - oslovení institucí např. OSPOD, ČŠI, NNO, odbor sociálních věcí, odbory 

školství ORP + kraje, další MAP, KAP; (oslovení e-mail, osobní setkán, kulaté stoly, veřejná 

přednáška, společné aktivity – výměna zkušeností a účast na plánování, zapojení do PS, síťování) 

 

Podporovatelé - firmy, zapojení do realizace veřejných akcí (e-mail, osobní setkán, kulaté stoly, 

veřejná přednáška, společné aktivity – výměna zkušeností a účast na plánování, zapojení do PS, 

síťování): 

1. Finanční podpora 

2. Kariérové poradenství – odborná podpora, pěstuje si své zaměstnance, 

„zapůjčení odborníka“ 

3. Exkurze 

4. Hmotná podpora Vybavení dílen 

5. Rodilí mluvčí Jazykové vzdělávání 

Co za to? 

Reklama, propagace, vzdělávání pro firmy, které projeví zájem, popř. potřebují.  
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5. Konzultační proces 

 

Školy 

 dotazníkové šetření, evaluační dotazníky 

 zástupce v pracovních skupinách, osobní jednání kulaté stoly 

 on-line formulář na webu 

 řízené rozhovory s řediteli a učiteli 

- součástí vzdělávací akce je workshop – témata, náměty na akce  

 

Žáci 

 školní parlament, fóra mladých 

 dotazníky on-line 

 třídnické hodiny (spíše ke vstupům) 

 školní akce (anketa) 

 projektové dny (např. aktivita z gramotnosti, polytechnika…) 

 motivační aktivity, simulační hry 

 

Zřizovatelé 

 

 osobní komunikace, řízené rozhovory 

 on-line formuláře 

 zapojení v PS a ŘV 

 

Veřejnost 

 školní akce (anketa 

 on-line formuláře 

 veřejná fóra, rodičovská sdružení 

 implementace – veřejné projednání s programem, kulaté stoly 
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6. Způsoby a procesy zapojení 

 

Do realizace MAP II bude snaha o zapojení širokého okruhu lidí a o trvalou informační výměnu 

názorů a témat s veřejností, zejména pro plánování aktivit Implementace (princip komunitního 

jednání). Cílem projektu je zapojit do tématu vzdělávání nejenom vzdělávací subjekty, ale i 

aktivní zájemce, klíčové osoby a další širokou veřejnost.  

Od zapojení širšího okruhu uživatelů a veřejnosti si nositel MAP s Partnerem slibuje: 

- Vyšší spolupráci s účastníky při plánování, setkávání, diskusích a konzultacích 

- Hledání nových inovativních řešení příčin problémů 

- Širší datovou základnu s reálnými daty 

- Rozšíření diskuse o problematice vzdělávání do povědomí více osob  

 

 

7. Subjekty zapojené a spolupracující v MAP II k 30. 9. 2018 

(seznam je průběžně aktualizován) 

 

Mateřské školy 

Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem 

Mateřská škola Lísek 

Mateřská škola Olešínky 

Mateřská škola Rozsochy 

Mateřská škola Věchnov 

Základní školy 

Základní škola TGM, Bystřice nad Pernštejnem 

Základní škola Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem 

Základní škola Lísek 

Základní škola Rozsochy 

Základní škola Zvole 
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Mateřské a základní školy – společné ředitelství 

Základní škola a Mateřská škola Dalečín 

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 

Základní škola a Mateřská škola Písečné 

Základní škola a Mateřská škola Prosetín 

Základní škola a Mateřská škola Rovečné 

Základní škola a Mateřská škola Rožná 

Základní škola a Mateřská škola Strážek 

Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou 

Základní škola a Mateřská škola Unčín 

Základní škola a Mateřská škola Vír 

Základní škola - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 

Základní umělecké školy 

Základní umělecká škola, Bystřice nad Pernštejnem 

Střediska volného času a domovy dětí a mládeže 

Dům dětí a mládeže, Bystřice nad Pernštejnem 

Střední školy 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 

Vyšší odborná škola a střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad 

Pernštejnem 

Neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání 

Nadosah, o.p.s. 

Chaloupky o.p.s. 

Úsměváčci, o.p.s. 

Zřizovatelé škol 

Město Bystřice nad Pernštejnem 

Obec Lísek 

Obec Zvole 
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Obec Rozsochy 

Obec Věchnov 

Obec Dalečín 

Obec Písečné 

Obec Prosetín 

Obec Rožná 

Obec Rovečné 

Obec Unčín 

Obec Vír 

Obec Dolní Rožínka 

Obec Strážek 

Obec Štěpánov nad Svratkou 

Kraj Vysočina 

Knihovny 

Městská knihovna Bystřice nad Pernštejnem 

Ostatní 

MIKROREGION BYSTŘICKO 

MAS Zubří země, o.p.s. 

 

 

 

Komunikační plán byl schválen Řídícím výborem projektu MAP II rozvoje vzdělávání v ORP 

Bystřice ad Pernštejnem. 

 

V Bystřici nad Pernštejnem dne 24. října 2018. 

 

 

 


