
Zapojení partnerů a veřejnosti (komunikační plán) 
 

Cílem je zajistit informovanost všech aktérů a široké veřejnosti o jednotlivých dílčích výstupech 

společného plánování zpracovaném SR MAP:  

 Modernizace vybavení mateřských škol s důrazem na zvyšování kvality výuky 

 Zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím vzdělávání pedagogů a zajištění 

odborných pracovníků 

 Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů a navyšování kapacity 

mateřských škol 

 Zvýšení kvality výuky v základních školách v ORP Hlinsko 

 Modernizace vybavení a učeben škol s důrazem na zvyšování kvality výuky 

 Zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím vzdělávání pedagogů, zajištění odborných 

pracovníků a extrakurikulárních aktivit 

 Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů 

 Kariérové poradenství v základních školách 

 Posílení spolupráce mezi školami v regionu 

 Podpora spolupráce škol v území ORP Hlinsko prostřednictvím společných projektů a 

aktivit 

 Sdílené pracoviště pro školy 

 Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a neformálního vzdělávání a 

základních uměleckých škol 

 Modernizace zázemí a vybavení pro zájmové a neformálního vzdělávání 

 Zvýšení kvality neformálního a zájmového vzdělávání 

 

Nedílnou součástí konzultačního procesu je: 

 MAP II Hlinsko využívá svůj Facebookový profil 

 informace o MAP se zveřejňují v místních nebo jiných médiích minimálně 4x ročně, 

 realizace min. 1 tiskové besedy nebo jiné formy setkání s novináři, 

 realizace informativního setkání ke kvalitě vzdělávání s místními podniky, zastupiteli a 

dalšími aktéry.  

 



 

 

 

 

 

 

Způsoby pravidelného informování: 
 

 E-mailová pošta  
Nejčastěji používaný způsob komunikace se všemi aktéry, kterým jsou zasílány veškeré 

informace - pozvánky, dokumenty a další výstupy projektu. Touto cestou zasílají členové 

MAP II svoje dotazy a náměty. E-mailem probíhá přihlašování se na realizované akce. 

Prostřednictvím elektronické komunikace také probíhají stručné konzultace mezi realizačním 

týmem a také jsou zasílány tiskové zprávy k projektu a pozvánky na veřejné aktivity projektu.  

 

Osobní setkání  

 Tato forma komunikace je upřednostňována. Prostřednictvím osobního setkávání 

probíhají zejména konzultace mezi členy realizačního týmu, jednání Řídícího výboru, setkání 

pracovních skupin, konzultace, setkání se všemi subjekty MAP II, atd.  

 

 On-line setkání 

 K této formě setkávání je přistupováno v případě, že nelze uspořádat setkání osobní. Jako 

je tomu například v dobách protiepidemických opatření, ve kterých osobní setkávání 

omezuje vláda ČR. Prostřednictvím on-line setkání probíhají konzultace mezi členy 

realizačního týmu, jednání Řídícího výboru, vzdělávací aktivity, setkání pracovních skupin, 

konzultace, setkání se subjekty MAP II, atd. 

 

 Telefonická komunikace  

 Telefonní čísla na členy realizačního týmu jsou dostupné na webu projektu. Komunikace 

probíhá kontinuálně mezi všemi členy, a to jak před, tak i během plnění aktivit projektu.  

 

Webové stránky realizátora projektu – www. mashlinecko.cz 

Dokumenty jsou v elektronické formě zveřejněny na webových stránkách realizátora MAS 

Hlinecko, konkrétně www.mashlinecko.cz Samostatná záložka Místní akční plán na hlavní 

stránce webu obsahuje zápisy a fotodokumentaci z jednotlivých jednání a setkání, krátkou 

informaci o projektu a výsledné výstupy včetně dodržení pravidel publicity.  

 

 

 



Facebookový profil projektu – Pojďme rozvíjet vzdělávání na Hlinecku 

Všechny aktivity projektu jsou stručnou prezentovány na facebookovém profil projektu – 

Pojďme rozvíjet vzdělávání na Hlinecku, který je zájemcům z řad laické i odborné veřejnosti 

volně přístupný. Stránka obsahuje i odkazy na dokumenty vzniklé během realizace projektu. 

Facebook umožňuje komukoliv vkládat komentáře a rozpoutávat diskusi. 

 

Regionální média  

Výstupy projektu jsou distribuovány k odborné veřejnosti i veřejnosti laické několika 

cestami a formami. Výstupy jsou také prezentovány v regionálním tisku. Samozřejmostí je 

informovanost zapojených partnerů (škol, dalších vzdělávacích a navazujících zařízení 

na školní výuku) a pravidelné využívání zpravodaje MAS Hlinecko. 

 


