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1. Úvod
V úvodu realizace projektu MAP II Holicko, došlo k popsání organizační struktury projektu a
k aktualizaci dotčené veřejnosti projektu. Tento dokument naplňuje Podaktivitu projektu č.2.1.Řízení
procesu rozvoje a aktualizace MAP. Dokument je dále využit jako podkladový materiál pro zpracování
Komunikačního plánu.

2. Organizační struktura
Organizační struktura projektu MAP II Holicko zahrnuje Realizační tým, Řídicí výbor a Pracovní
skupiny (viz. Obrázek č.1). Níže jsou popsány jejich role, povinnosti a odpovědnost.

Obrázek č.1: Organizační diagram MAP II Holicko
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Obrázek č.2: Schéma Realizačního týmu MAP II Holicko
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Realizační tým (RT)
Skládá se z administrativních a odborných pozic. Schéma uspořádání jednotlivých pozic v projektu viz.
obrázek č.2.
1) Manažer projektu – zajišťuje administrativní i odborné činnosti v rámci všech klíčových aktivit
MAP II Holicko.
• Zodpovídá za plánování, organizování, řízení a kontrolu realizace projektu tak, aby bylo
dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného
rozpočtu projektu.
• Komunikuje s poskytovatelem finanční podpory, vytváří podklady související s realizací
projektu, účastní se jednání s partnery projektu, komunikuje s dodavateli projektu, zajišťuje
chod kanceláře projektu.
• Dohlíží nad financováním projektu a stavem rozpočtu projektu, kontroluje a připravuje
podklady pro žádosti o platbu, zpracovává žádosti o platbu, připravuje podklady pro finanční
části zpráv o realizaci projektu, účastní se kontrol projektu, připravuje podklady pro účetní.
• Koordinuje a řídí zpracování Místního akčního plánu.
• Koordinuje členy Řídicího výboru a pracovních skupin, vede porady se členy týmu. Podporuje
činnosti Řídícího výboru (příprava podkladů, zpracování výstupů z jednání apod.). Podporuje
činnosti PS (příprava podkladů, účast na jednání, zpracování výstupů z jednání apod.).
Monitoruje průběh realizace povinných aktivit 2. Rozvoj a aktualizace MAP a 3. Evaluace a
monitoring MAP – zpracovává zprávy o realizaci projektu.
• Zpracovává průběžné a závěrečné sebehodnotících zprávy, na jejich základě navrhuje případné
aktualizace dokumentace MAP.
• Zajišťuje v procesu místního akčního plánování přenos výstupů mezi jednotlivými články, které
jsou v rámci organizační struktury MAP zřízeny (ŘV, PS, apod.).
• Podílí se na zpracování a aktualizaci komunikačního plánu, realizuje aktivity konzultačního
procesu – informování veřejnosti.
• Spolupráce při relevantních aktivitách procesu místního akčního plánování s odborným
garantem MAP (projekt IPs SRP), a to včetně zvyšování znalostí k tématům MAP všech
zapojených aktérů.
• Zajišťování a organizace aktivit souvisejících s podporou a rozvojem kapacit v rámci MAP.
• Účastní se (na doporučení odborného garanta) aktivit souvisejících s přímou podporou škol a
dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání.
• Účast na pracovních skupinách a přenos informací do ŘV.
• Vedení části jednání PS Financování týkající se získávání financí z evropských fondů.
• Zpracování podkladů pro PS financování, téma řešení nastavení místní pro potřeby dojezdu
žáků, získávání dat ze škol, analýza spojů, apod.
• Finální úprava dokumentace MAP.
• Zajištění a koordinace jednotlivých aktivit.
• Jednání s polytechnickými dílnami o zjištění programu, jednání se školami, koordinace škol,
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jJednání s organizací pro neformální vzdělávání o zajištění rodilých mluvčích/lektorů angličtiny
pro školy, vedení setkání lektorů a učitelů ANJ, koordinace tandemové výuky.
Jednání s firmami a SŠ, koordinace aktivity exkurze do firem v ORP Holice a ostatních
významných firem, ordinace účastníků.
Zpracování a aktualizace plánu vzdělávání.
Spolupráce s vedoucími PS při stanovování vzdělávacích témat pro pedagogy ve formálním i
neformálním vzdělávání, zajišťování lektorů, koordinace účastníků,
Komunikace se zástupci škol, příprava a koordinace schůzek, exkurzí, ukázkových hodin,
výtvarných dílen apod. s MŠ, ZŠ, SŠ, víceletého gymnázia, ZUŠ, DD...,
Plánování vzdělávání zástupců a koordinátorů školních parlamentů a dalších zúčastněných
osob, jednání s dodavateli workshopů, vedení úvodních a vyhodnocovacích schůzek.
Zajištění exkurzí na památná místa české historie a významných institucí parlamentní
demokracie.
Jednání s oborníkem na rozvoj lidských zdrojů, koordinace aktivity ve školách, účast na
úvodních a vyhodnocovacích schůzkách.
Zajištění spolupráce škol a knihoven, konzultace se školami, vytvoření plánu využití programů
knihoven školami, zajištění a vedení úvodního a vyhodnocovacího setkání, spolupráce a
koordinace soutěží pro žáky základních škol.
Zpracování seznamu poskytovatelů vzdělávacích služeb v ORP Holice a jednání o zveřejní na
stránkách vzdělávacích institucí.
Plánování a organizace osvětové aktivity pro cílové skupiny v oblasti prevence sociálně
patologických jevů.
Řízení aktivity zkvalitnění výuky občanských a sociálních kompetencí, plánování se školami,
koordinace aktivity.

2) Administrativní pracovník zajišťuje administrativní činnosti v rámci všech klíčových aktivit MAP
II Holicko.
• Podpora činnosti PS (zajištění prostor, příprava podkladů).
• Monitorování průběhu realizace povinných aktivit 2. Rozvoj a aktualizace MAP a 3. Evaluace a
monitoring MAP – příprava podkladů pro zprávy o realizaci projektu.
• Zajišťuje technickou podporu manažerovi projektu při jednotlivých aktivitách v rámci vnitřní i
vnější komunikace. Zajišťuje zápisy při jednotlivých jednáních.
• Organizačně zajišťuje jednotlivá setkání.
• Podpora činnosti manažera projektu - příprava podkladů, plnění organizačních úkolů pro
jednotlivé aktivity.
3) Specialista na tvorbu strategii – zajišťuje odborné činnosti v rámci Klíčových aktivit č.1, 2, a 3
v projektu MAP II Holicko.
• Zpracování a průběžný monitoring systému komunikace jak dovnitř, tak navenek (komunikační
plán).
• Navrhování případné aktualizace dokumentace MAP na základě zpracování průběžných a
závěrečné sebehodnotících zpráv.
• Účastní se (na doporučení odborného garanta) aktivit souvisejících s přímou podporou škol a
dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání.
• Účastní se PS a ŘV, spolupracuje s vedoucími PS na řešených tématech a výstupech z PS.
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Zajišťuje v procesu místního akčního plánování přenos výstupů mezi jednotlivými články, které
jsou v rámci organizační struktury MAP zřízeny (ŘV, PS).
Zpracovává a aktualizuje komunikační plán a zapojuje relevantní aktéry do procesu plánování
v území.
Sběr podkladů pro aktualizaci dokumentace MAP.
Aktualizace dokumentace MAP.
Účast na aktivitách realizovaných v aktivitě č. 4 Implementace v rámci sběru podkladů pro
dokumentaci MAP.

4) Odborník na komunikaci - zajišťuje odborné činnosti v rámci Klíčové aktivity č.2 projektu MAP
II Holicko.
• Zajištění facilitace v území.
• Vyhodnocení komunikační strategie jednotlivých škol (dosavadní postupy a nástroje
komunikace škola – veřejnost (rodiče); způsoby prezentace škol, způsoby komunikace,
používaná média, apod.).
• Tvorba komunikační strategie.
• Nastavení účinného komunikačního procesu škola – veřejnost (rodiče žáků, zřizovatel, zájemci
o školu, apod.).
• Doporučení vhodných postupů a nástrojů pro komunikaci škola – veřejnost.

5) IT konzultant zajišťuje odborné činnosti v rámci Klíčové aktivity č.2 projektu MAP II Holicko.
• Analýza elektronických komunikačních zdrojů škol (webové stránky, facebook, apod.).
• Analýza elektronické komunikace škol s veřejností, rodiči, apo (e-mail, úložiště fotografií
apod.).
• Vyhodnocení elektronických zdrojů a komunikace škol.
• Doporučení vhodných úprav.
• Vytvoření podkladů pro komunikační strategii.
• Spolupráce s odborníkem na komunikaci.

6) Koordinátoři škol - zajišťují odborné činnosti v rámci Klíčové aktivity č.2 projektu MAP II
Holicko.
• Zpracovává popis potřeb školy, případně Strategický plán rozvoje školy, aktivně vede diskuze s
pedagogickými pracovníky školy s cílem stanovit vizi rozvoje školy.
• Podílí se na zpracování analytické části, vede dokumentaci spojenou s analýzou problémů
školy, identifikuje příčiny a navrhuje vhodné způsoby řešení.
• Je zodpovědný za zpracování šetření a tvorbu výstupu potřeb a cílů školy.
• Spolupracuje s manažerem projektu a specialistou pro tvorbu strategií.
• Spolupracuje s odborníkem na komunikaci a IT konzultantem při analýzách a zpracování
komunikační strategie.
7) Odborník na rozvoj lidských zdrojů - zajišťuje odborné činnosti v rámci Klíčové aktivity č.2
projektu MAP II Holicko.
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Vedení úvodního semináře pro zástupce škol.
Spolupráce s manažerem projektu na zpracování plánu podpory pro školy.
Vedení (koučování) individuálních setkání a setkání pracovních týmů v zapojených školách (19
škol, v průměru 48 hodin na 1 školu včetně přípravy a zpracování zpráv, ale malé školy využijí
méně hodin a velké školy s 1. i 2. stupněm více hodin).
Vedení závěrečného setkání.

8) Experti - zajišťují odborné činnosti v rámci Klíčové aktivity č.2 projektu MAP II Holicko.
• Odborníci pozvaní na některé PS, aby představili novinky z různých oblastí, vývojové trendy
apod. týkající se vzdělávání. Ve spolupráci s vedoucím PS nastavení tématu PS a vedení
diskuze.'
• Účast na PS.
• Představení odborného tématu, úvod do diskuze, zprostředkování informací.
• propojení různých témat a oblastí, např. trhu práce, předpokládané tendence vývoje
společnosti a požadavky vyplývající z těchto změn a trendů na školy (změna požadavků trhu
práce, změna požadavků na vzdělávání.
• Vzdělávání účastníků PS.

Řídící výbor MAP (ŘV)
Řídicí výbor na svém prvním zasedání projedná a schválí Statut a Jednací řád, případně jeho
aktualizovanou verzi a zvolí svého předsedu. Složení ŘV bude aktualizováno.
Činnost Řídicího výboru upravuje Statut ŘV a Jednací řád ŘV. Struktura a obsazení ŘV MAP zohledňuje
nutnost zastoupení reprezentantů všech zainteresovaných subjektů. Řídicí výbor je funkční, výkonnou
a zejména řídicí platformou celého MAP II, která se podílí na zprostředkování a přenosu informací dál
do území.
Řídicí výbor se schází podle potřeby nebo na základě žádosti nejméně 2 členů ŘV. Všichni členové
Řídicího výboru dostávají vždy před termínem jednání prostřednictvím poštovní či elektronické
komunikace pozvánky spolu s podklady a projednávanými dokumenty. Zápisy a schválené výstupy
projektu jsou jim zasílány elektronickou cestou.
Minimálně 1x za dobu realizace projektu bude realizována akce na podporu znalostních kapacit ŘV
MAP (například seminář spojený s následnou diskusí, minikonference apod.) o příčinách a formách
nerovností ve vzdělávání a jejich důsledcích pro vzdělávací systém a možnostech řešení.
Pracovní skupiny (PS)
Pracovní skupiny se skládají z:
9) Vedoucí PS - zajišťuje odborné činnosti v rámci Klíčové aktivity č.2 projektu MAP II Holicko.
Připravuje témata a podklady na jednání PS, spolupracuje na zpracování výstupů činnosti PS
se Specialistou pro tvorbu strategií, vede jednotlivé členy PS, stanovuje cíle a přiděluje dílčí
úkoly jednotlivých členům PS, kontroluje jejich plnění, spolupracuje na zpracování výstupů pro
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ŘV se specialistou pro tvorbu strategií a manažerem projektu, motivuje jednotlivé členy PS,
zajišťuje zvyšování odborných kompetencí členů PS, komunikuje s manažerem projektu.
10) Členů PS - zajišťují odborné činnosti v rámci Klíčové aktivity č.2 projektu MAP II Holicko.
Příprava a účast na PS, zpracování a připomínkování podkladů k danému tématu, zvyšování
odbornosti, plnění úkolů zadaných vedoucím PS, spolupráce na zpracování výstupů činnosti
PS, předávání informací z činnosti PS.
Věnují se vnitřní komunikaci primárně uvnitř vlastních tematických pracovních skupin. Diskutují
odborná témata, výstupy z jednání a akcí směřují k realizačnímu týmu a k Řídicímu výboru. Řízení
pracovních skupin je svěřeno Vedoucímu pracovní skupiny, ten také zajišťuje přenos informací směrem
k manažerovi projektu. Sdílení informací členů pracovních skupin v rámci vnitřní komunikace probíhá
zejména s realizačním týmem, v rámci vnější komunikace zprostředkovávají přenos informací mezi
dotčené cílové skupiny.
Pracovní skupiny projektu:
1. Pracovní skupina pro financování
Schází se 4x ročně (cca 1x za 3 měsíce). Manažer projektu předává výstupy formou doporučení
ŘV MAP. Specialista pro tvorbu strategií zapracovává výstupy do dokumentů MAP II. PS
projednává a připomínkuje všechny materiály relevantní pro PS MAP v rámci Místního akčního
plánování. Z jednání PS jsou pořizovány zápisy. Předpokládaný počet PS za dobu realizace
projektu je 15. Informace mezi těmito skupinami bude přenášet manažer projektu a specialista
pro tvorbu strategií, kteří jsou členy všech PS. Předpokládáme 1x ročně společné setkání
s ostatními PS.
Hlavním projednávaným tématem v PS bude doporučení finančních zdrojů pro financování
aktivit navržených v SR MAP/akčních plánech. Dále budou řešena témata týkající se např.
financování provozu škol a školských zařízení, snížení administrativní zátěže škol, investice
v území apod. Řešit se bude také nastavení místní dopravy pro potřeby dojezdu žáků. Zaměření
jednání bude upřesněno před konáním každé PS a členové obdrží podklady mailem.
2. Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka
Schází se 4x ročně (cca 1x za 3 měsíce). Manažer projektu předává výstupy formou doporučení
ŘV MAP. Specialista pro tvorbu strategií zapracovává výstupy do dokumentů MAP II. PS
projednává a připomínkuje všechny materiály relevantní pro PS MAP v rámci Místního akčního
plánování. Z jednání PS jsou pořizovány zápisy. Předpokládaný počet PS za dobu realizace
projektu je 15.
Obsahem práce PS je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a
postupech, které vedou k rozvoji ČG a k rozvoji potenciálu každého žáka a s tím souvisejících
pregramotností. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a
využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem
potenciálu každého žáka. Dále se tyto PS aktivně podílejí na celém procesu společného
plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. PS bude v rámci procesu
plánování spolupracovat na aktualizaci plánu vzdělávání a navrhovat oblasti a témata pro
vzdělávání v rámci čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka v předškolním a
základním vzdělávání. PS ČG a rozvoj potenciálu každého žáka bude spolupracovat s ostatními
PS, především s PS pro financování. Informace mezi těmito skupinami bude přenášet manažer
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projektu a specialista pro tvorbu strategií, kteří jsou členy všech PS. Předpokládáme 1x ročně
společné setkání s ostatními PS.
3. Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a potenciálu každého žáka
Schází se 4x ročně (cca 1x za 3 měsíce). Manažer projektu předává výstupy formou doporučení
ŘV MAP. Specialista pro tvorbu strategií zapracovává výstupy do dokumentů MAP II. PS
projednává a připomínkuje všechny materiály relevantní pro PS MAP v rámci Místního akčního
plánování. Z jednání PS jsou pořizovány zápisy. Předpokládaný počet PS za dobu realizace
projektu je 15.
Obsahem práce PS je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a
postupech, které vedou k rozvoji MG a k rozvoji potenciálu každého žáka a s tím souvisejících
pregramotností. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a
využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou MG a rozvojem potenciálu každého žáka.
Dále se tyto PS aktivně podílejí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace
dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. PS bude v rámci procesu plánování spolupracovat na
aktualizaci plánu vzdělávání a navrhovat oblasti a témata pro vzdělávání v rámci MG a
potenciálu každého žáka v předškolním a základním vzdělávání. PS MG a rozvoj potenciálu
každého žáka bude spolupracovat s ostatními PS, především s PS pro financování. Informace
mezi těmito skupinami bude přenášet manažer projektu a specialista pro tvorbu strategií, kteří
jsou členy všech PS. Předpokládáme 1x ročně společné setkání s ostatními PS.
4. Pracovní skupina pro rovné příležitosti
Schází se 4x ročně (cca 1x za 3 měsíce). Manažer projektu předává výstupy formou doporučení
ŘV MAP. Specialista pro tvorbu strategií zapracovává výstupy do dokumentů MAP II. PS
projednává a připomínkuje všechny materiály relevantní pro PS MAP v rámci Místního akčního
plánování. Z jednání PS jsou pořizovány zápisy. Předpokládaný počet PS za dobu realizace
projektu je 15.
Obsahem práce této PS je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně
vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího
systému a uvnitř škol. PS řeší přechody ve vzdělávání např. MŠ/ZŠ, první a druhý stupeň ZŠ,
ZŠ/SŠ, ZŠ/víceletá gymnázia, posuzuje konkrétní navržené aktivity v akčních plánech, zda jsou
v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání. PS řeší společné plánování a vzájemnou
spolupráci různých organizací za účelem podpory žáků a rodin s potřebou podpůrných opatření
při řešení různých situací. PS se podílí na aktualizaci plánu vzdělávání a navrhuje témata
vzdělávání.
PS pro rovné příležitosti se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a
aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8.
PS pro rovné příležitosti navrhuje a plánuje aktivity zaměřené na nastavení rovných příležitostí
a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území. Tyto aktivity budou zařazeny do v SR MAP
v rámci aktivit škol nebo aktivit spolupráce a následně v akčním plánu a budou v obou
dokumentech označeny jako PŘÍLEŽITOST.
PS pro rovné příležitosti bude spolupracovat s ostatními PS, především s PS pro financování.
Informace mezi těmito skupinami bude přenášet manažer projektu a specialista pro tvorbu
strategií, kteří jsou členy všech PS. Předpokládáme 1x ročně společné setkání s ostatními PS.
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3. Identifikace dotčené veřejnosti
Identifikace dotčené veřejnosti byla zpracována v úvodní fázi realizace projektu MAP II Holicko. Byla
zpracovaná analýza zainteresovaných stran. Analýza uvádí očekávání jednotlivých stran, jejich vliv,
zájem, postoj a přístup k projektu. Popisuje jejich roli v projektu, strategii přístupu a způsob
komunikace s nimi.
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Analýza zainteresovaných stran v projektu MAP Holicko
Zainteresovaná
strana

Očekávání

Vliv

Zájem

Postoj

Přístup

Role v projektu

Strategie přístupu

Děti a žáci současní
bez omezení

Příjemné prostředí,
erudovaného a zajímavého
pedagoga, moderní
pomůcky, bezpečné vztahy.
Dostupná škola.
Volnočasové aktivity.

Malý

Malý

Negativní

Pasivní

Měli by být středobodem
projektu – nutno zapojit
do projektu.

Děti a žáci současní
znevýhodnění

Vhodný přístup, možnost
zažít si úspěch. Dostatečná
odborná pomoc.

Malý

Malý

Negativní

Pasivní

Měli by být středobodem
projektu – nutno zapojit
do projektu.

Děti a žáci
potenciální bez
omezení

Dostupná a zábavná škola,
které se nebudou bát

Pasivní

Pasivní. Informace půjdou
skrze rodiče.

Informovat rodiče o projektu,
zapojit je, zjistit potřeby a
obavy. Nabídnout vzdělávání
interaktivní formou.

Webové a facebookové stránky,
tištěná média

Pasivní

Pasivní. Informace půjdou
skrze rodiče.

Informovat rodiče o projektu,
zapojit je, zjistit potřeby a
obavy. Nabídnout vzdělávání
interaktivní formou.

Webové a facebookové stránky,
tištěná média

Aktivní

Šiřitelé myšlenky,
hybatelé. Mohou zásadně
ovlivnit vnímání projektu,
zapojit se aktivně do
nastavení spolupráce.

Získat souhlas se zapojením
školy do projektu, Informovat,
udržet zapojení a spokojenost,
zvyšovat participaci na
projektu.

Osobní jednání, e-mail
individuální/sdílený, webové a
facebookové stránky, tištěná
média, informační setkání určené
pro ředitele. Zapojení do ŘV, PS.

Děti a žáci
potenciální
znevýhodnění

Vedení škol

Dostupná a zábavná škola,
které se nebudou bát.
Dostatečná odborná
pomoc, vhodné podmínky,
úspěch
Finanční prostředky na
vybavení a vzdělávání.
Nastavení spolupráce,
sdílení vybavení,
zkušeností. Zviditelnění
školy.

Malý

Malý

Velký

Malý

Malý

Velký

Neutrální

Neutrální

Pozitivní

Oslovit prostřednictvím rodičů,
žákovských rad, školního
ombudsmana – zjistit potřeby.
Podpořit žákovské parlamenty.
Přiblížit palčivá témata
interaktivní formou.
Oslovit prostřednictvím rodičů,
žákovských rad, školního
ombudsmana – zjistit potřeby.
Podpořit žákovské parlamenty.
Přiblížit palčivá témata
interaktivní formou.

Akce/způsob komunikace

Webové a facebookové stránky,
tištěná média, aktivity MAP
podporující přímo děti a žáky

Webové a facebookové stránky,
tištěná média, aktivity MAP
podporující přímo děti a žáky

Zainteresovaná
strana

Očekávání

Vliv

Zájem

Postoj

Přístup

Role v projektu

Strategie přístupu

Akce/způsob komunikace

Navrhovatelé konkrétních
kroků.

Pedagogové
standardní

Finanční prostředky na
vybavení, „školení“ zdarma.
Žádná práce navíc. Dobré
pracovní podmínky,
minimum změn.

Pedagogové/lídři a
aktivní

Zapojení do projektu možnost ovlivnit proces.
Změnu v systému.
Spolupráci všech
zapojených. Možnost
sebevzdělávání.

Pedagogové
speciální

Konkrétní kroky vedoucí ke
změně v jejich postavení,
kompetencích. Možnost
sebevzdělávání. Funkční
spolupráce s dalšími
zúčastněnými stranami.
Dobré pracovní podmínky.

Nepedagogický
personál

Dobré pracovní podmínky,
minimum změn, žádná
práce navíc.

Veřejnost odborná

Viditelné změny ve
spolupráci vzdělávacích
institucí. Vlastní zapojení?
Možnost zapojit se do
projektu, využít své
znalosti.

Velký

Velký

Velký

Malý

Velký

Malý

Velký

Velký

Malý

Malý

Neutrální

Pozitivní

Pozitivní

Neutrální

Pozitivní

Zásadní pro získání –
ovlivňují vnímání
projektu. Spíše pasivní.

Potřeba kladné motivace.
Zdůraznění osobních užitků,
nabídnout sdílení dobré
praxe/vybavení. Zapojit do
projektu. Síťování.

Školení, pozvání na společná
setkání, sdílení zkušeností.
Osobní jednání, e-mail
individuální/sdílený, webové a
facebookové stránky, tištěná
média. Zapojení do ŘV, PS.

Aktivní

Aktivní, mohou motivovat
ostatní pedagogy a do
projektu je zainteresovat,
ovlivňují vnímání
projektu.

Lídry je třeba identifikovat.
Žádat je o pomoc a spolupráci,
zapojit aktivně do projektu
(členové PS, vedoucí PS,
experti, školní koordinátoři
sdílení zkušeností). Naslouchat
potřebám. V případě souhlasu
zviditelňovat v rámci území.

Osobní jednání, e-mail
individuální/sdílený, webové a
facebookové stránky, tištěná
média, veřejnosti otevřené
diskuzní skupiny a workshopy,
případná lektorská a mentorská
činnost

Aktivní

Aktivní. Hybatelé,
navrhovatelé konkrétních
kroků/odborníků/akcí.
Ovlivňují vnímání
projektu i témat (inkluze
ANO/NE).

Žádat o pomoc a spolupráci,
zapojit aktivně do projektu (PS,
odborníci, sdílení zkušeností).
Naslouchat potřebám.

Zvát na jednání PS, žádat o
odborné informace, konzultovat,
dávat redigovat výstupy projektu,
e-mail individuální/sdílený
webové a facebookové stránky,
tištěná média

Pasivní

Pasivní. Přijímají
informace.

Informovat, nabídnout sdílení
dobré praxe/vybavení.
Překonat strach z neznámého
pomocí exkurze, vzdělávání
apod.

Webové a facebookové stránky,
tištěná média.

Aktivní

Aktivní šiřitelé změny
schopní ovlivnit vnímání
projektu. Navrhovatelé
konkrétních kroků.
Odborníci použitelní pro
PS, ŘV, odborné studie,
sdílení praxe.

Žádat o pomoc a spolupráci,
zapojit aktivně do projektu (PS,
experti, sdílení zkušeností).
Naslouchat potřebám.
V případě souhlasu
zviditelňovat v rámci území.

Osobní jednání, e-mail
individuální/sdílený, webové a
facebookové stránky, tištěná
média. Zapojení do PS.

Mírně
aktivní
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Zainteresovaná
strana

Očekávání

Vliv

Zájem

Postoj

Přístup

Role v projektu

Strategie přístupu

Akce/způsob komunikace

Rodiče stávající

Kvalitní, dostupné a
finančně nenáročné
školství. Nabídka
alternativních forem výuky i
volnočasových aktivit.
Zachování tempa a kvality
výuky. Otevřená
komunikace ze strany
zřizovatele a vedení školy.

Rodiče potenciální

Kvalitní, dostupné a
finančně nenáročné
školství. Nabídka
alternativních forem výuky i
volnočasových aktivit.

Velký

Malý

Neutrální

Pasivní

Pasivní s minimálním
zájmem.

Veřejnost občanská

Kvalitní, dostupné a
finančně nenáročné
školství.

Velký

Malý

Neutrální

Pasivní

Pasivní, ovlivněna médii.
Mohou negativně ovlivnit
vnímání projektu.

Zřizovatelé škol

Zájem na udržení,
funkčnosti a ekonomice
vzdělávacích institucí a
jejich prostředí a
vybavenosti s dopadem
všeho jmenovaného na
kvalitu vzdělávání pro
každého žáka

Velký

Velký

Pozitivní

Aktivní

Šiřitelé myšlenky,
hybatelé. Mohou
pozitivně ovlivnit vnímání
projektu, zainteresovat
další strany.

Získání souhlasu o spolupráci,
informovat, aktivizace,
kreativní zapojení, souhlas
s finální podobou MAPu.

Osobní jednání, e-mail
individuální/sdílený, webové a
facebookové stránky, tištěná
média, veřejnosti otevřené
diskuzní skupiny a workshopy.
Zapojení do ŘV, PS.

Zadavatel projektu

Splnění cíle projektu,
později přínosu. Dodržování
podmínek, bezproblémový
průběh, pozitivní vnímání
projektu širokou veřejností
i odborníky.

Velký

Velký

Pozitivní

Aktivní

Sponzor

Informovat dle metodiky,
dodržovat pravidla.

Písemně, MS+2014, depeše,
monitorovací zprávy, osobní a
emailová komunikace

Velký

Malý

Neutrální

Pasivní

Pasivní, přesto zásadní.
Ovlivňují vnímání
projektu i témat.
Potřebují informace.

Žádat o pomoc a spolupráci,
zapojit aktivně do projektu (PS,
odborníci, sdílení zkušeností).
Naslouchat potřebám.
V případě souhlasu
zviditelňovat v rámci území.
Oslovit prostřednictvím obcí,
lokálních médií. Nabídnout
zajímavá témata interaktivní
formou, při té příležitosti
představit projekt, nabídnout
spolupráci.
Informovat, zapojit do projektu
např. přiblížením
kontroverzních témat vhodnou
formou.

Webové a facebookové stránky,
tištěná média, aktivity MAP
otevřené široké veřejnosti,
workshopy pro rodiče

Webové a facebookové stránky,
tištěná média, aktivity MAP
otevřené široké veřejnosti,
workshopy pro rodiče
Webové a facebookové stránky,
tištěná média, aktivity MAP
otevřené široké veřejnosti
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Zainteresovaná
strana

Regionální
vzdělávací instituce
a organizace
usilující o změnu a
návaznosti ve
vzdělávání

Očekávání

Vlastní zapojení do systému
vzdělávání – spolupráce se
školami. Navázání kontaktů,
společné projekty, sdílení
dobré praxe apod.
Hmatatelné výstupy
projektu – změny,
spolupráce, partnerství,
síťování. Vyslyšení jejich
zkušeností a potřeb.

Vliv

Velký

Zájem

Malý

Postoj

Pozitivní

Přístup

Aktivní

KAP

Možnost navázat na
realizaci projektu na
regionální úrovni, získání
strategických informací pro
realizaci projektu, pozitivní
vnímání projektu veřejností
i odborníky, vytváření
funkčního partnerství
v území.

Velký

Velký

Pozitivní

Aktivní

Média celoplošná

Možnost přinést „senzační“
zprávy, poukázat na kauzy

Velký

Velký

Negativní

Aktivní

Média lokální

Možnost přinést „senzační“
zprávy, poukázat na kauzy.
Zviditelnění institucí
v regionu – „soutěž“, kdo je
lepší.

Velký

Malý

Neutrální

Pasivní

Role v projektu

Aktivní šiřitelé změny
schopní ovlivnit vnímání
projektu. Navrhovatelé
konkrétních kroků.
Odborníci použitelní pro
PS, ŘV, jako experti,
sdílení praxe.

Navazující subjekt,
supervize projektu,
poskytování informací
z regionu a jeho vzájemné
propojení, čerpání a
sdílení nápadů na
zlepšení vzdělávání
z hlediska širších vztahů a
dopadu na celý region.
Ovlivňují názory
většinové společnosti –
vliv na vnímání projektu
především v negativní
rovině (inkluze ANO/NE).
Ovlivňují názory
většinové společnosti –
vliv na vnímání projektu
především v negativní
rovině (inkluze ANO/NE).

Strategie přístupu

Akce/způsob komunikace

Žádat o pomoc a spolupráci,
zapojit aktivně do projektu (PS,
experti, vedoucí pracovních
skupin, sdílení zkušeností).
Naslouchat potřebám.
V případě souhlasu
zviditelňovat v rámci území.

Webové a facebookové stránky,
tištěná média, případná lektorská
a mentorská činnost

Poskytovat informace, aktivně
zapojit do ŘV, spolupracovat,
pozvání na společné
konference

Zapojení do ŘV, pozvání na
společná setkání, webové a
facebookové stránky, tištěná
média,

Informovat o tom, co se v rámci
projektu podařilo.

Tisková zpráva, článek

Informovat o tom, co se v rámci
projektu podařilo.
Tisková zpráva, článek
Oslovit skrze ně pasivní cílové
skupiny.
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