
  
  
 
 
 

nám. ČSA 24 | 333 01 Stod | e-mail: info@mas-radbuza.cz | tel.: +420 725 830 833 | IČO: 228 97 461 | www.mas-

radbuza.cz 

 

 
Komunikační plán MAP II SO ORP Nýřany 
 
Komunikační plán definuje informační kampaň v souvislosti s tvorbou projektu Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání II ve správním obvodu ORP Nýřany. Komunikační plán také upravuje konzultační 
proces v souvislosti s tvorbou a aktualizací dokumentů partnerství MAP SO ORP Nýřany. 
 

a.) Popis aktuálního stavu spolupráce v partnerství MAP 
Tvorba partnerství MAP SO ORP Nýřany probíhá od počátku (od června 2016) v úzké kooperaci 
se školami, zřizovateli, rodiči i dalšími aktéry školství a vzdělávání z území SO ORP Nýřany. Samotný 
MAP SO ORP Nýřany je v území vnímán jako živý dokument, který se neustále vyvíjí, a jsou do něj 
zahrnovány další aktivity, které školy či vzdělávající subjekty z území chtějí společně realizovat. Tyto 
aktivity a projekty nejenom, že musí vycházet z potřeb území, ale musí být i realizovatelné, a to jak 
z hlediska obsahového, tak i z hlediska finančního, personálního a materiálního. Iniciace spolupráce 
v území, kde v minulých letech žádná dlouhodobější spolupráce v oblasti školství a vzdělávání 
neprobíhala, je jedním z přínosů projektu MAP. Největším kladem dosavadní spolupráce je ale fakt, že 
cílové skupiny naučily MAP využívat pro zkvalitnění vzdělávacího procesu a sami aktivně formulují 
nápady na aktivity, které by mohly být v rámci MAP realizovány. 

Hlavním výstupem spolupráce aktérů školství a vzdělávání byla tvorba a realizace dokumentu MAP SO 
ORP Nýřany, který mimo jiné definuje obsah spolupráce v oblasti školství a vzdělávání na Nýřansku. 
Zapojení jednotlivých účastníků do tvorby a realizace MAP probíhalo formou: 

− rozhovorů se zástupci škol, rodičů či NNO 

− pracovních skupin k čtenářské a matematické gramotnosti – zde byly zapojeni zejména 
pedagogové jednotlivých škol 

− seminářů a exkurzí pro pedagogy, rodiče a zřizovatele 

− setkáváním ředitelů ZŠ a MŠ 

Komunikační plán 2018+ bude tuto podobu spolupráce a komunikace dále prohlubovat a rozvíjet. 
 

b.) Informační kampaň 

Fáze Informační nástroje O čem informujeme 

Zahájení realizace projektu Facebook 
Internetové stránky MAS 
Zpravodaj MAS 
Regionální média (tištená i 
elektronická) 

Zahájení projektu 
Aktualizace MAP 
Realizace Akčního plánu 
2018/2019 
Pracovní skupiny a setkávání 
cílových skupin 

Aktualizace MAP (analýzy a 
Strategického rámce) 

Facebook 
Internetové stránky MAS 
Zpravodaj MAS 
Regionální média (tištená i 
elektronická) 
Tisková beseda s novináři 

Výstupy z analytických šetření 
Priority a cíle partnerství MAP 

Tvorba a realizace Akčního 
plánu MAP 

Facebook 
Internetové stránky MAS 
Zpravodaj MAS 

Naplňování priorit a cílů 
partnerství 
Budování znalostní kapacity v 
území 
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Regionální média (tištená i 
elektronická) 
Informační setkání se 
zastupiteli, podnikateli a 
dalšími klíčovými aktéry 
regionu 

 
c.) Komunitní projednávání výstupů MAP (Konzultační proces) 

Fáze Způsob projednání s cílovými 
skupinami 

Obsah projednání 

Zahájení realizace projektu Otevřená setkání řídícího 
výboru 
Emailová konference klíčových 
aktérů MAP 
 

Aktualizace Jednacího řádu a 
Statutu 
Realizační plán projektu 
Návrh na složení pracovních 
skupin 
Komunikační plán 

Aktualizace analytické části 
MAP 

Otevřená setkání řídícího 
výboru 
Otevřená jednání pracovních 
skupin 
Setkání ředitelů MŠ, ZŠ a ZUŠ 
Emailová konference klíčových 
aktérů MAP 

SWOT3 analýzy 
Shrnutí analýzy potřeb 
jednotlivých škol 
Výstupy z analýz (podklad pro 
aktualizaci Strategické části) 

Aktualizace Strategického 
rámce MAP 

Otevřená setkání řídícího 
výboru 
Otevřená jednání pracovních 
skupin 
Setkání ředitelů MŠ, ZŠ a ZUŠ 
Emailová konference klíčových 
aktérů MAP 
Setkání zřizovatelů 

Návrh aktualizovaných priorit a 
cílů 
Investiční potřeby v oblasti 
školství a vzdělávání 

Tvorba a realizace Akčního 
plánu 

Otevřená setkání řídícího 
výboru 
Otevřená jednání pracovních 
skupin 
Setkání ředitelů MŠ, ZŠ a ZUŠ 
Emailová konference klíčových 
aktérů MAP 
Setkání zřizovatelů 

Akční plány 
Seznam vzdělávacích aktivit 
MAP 
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