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1. Řízení a organizační zajištění MAP 

Hla┗ﾐí platforﾏou MAP SO ORP Holice je Partﾐerst┗í, číﾏž se rozuﾏí široká platforﾏa spolupraIujíIíIh 
suHjektů. Toto partﾐerst┗í je ote┗řeﾐé ┗šeﾏ zájeﾏIůﾏ o roz┗oj k┗alit┞ ┗zdělá┗aIí sousta┗┞. Struktura 
a koﾐkrétﾐí složeﾐí partﾐerst┗í je předﾏěteﾏ dohod┞ rele┗aﾐtﾐíIh aktérů ﾐa úzeﾏí HoliIka. 

OrgaﾐizaIe partﾐerst┗í a spolupráIe odráží čleﾐěﾐí podle těIhto tří základﾐíIh skupiﾐ: 

 zřizo┗atelé škol a dalšíIh ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí ふ┗četﾐě soukroﾏýIh a Iírke┗ﾐíIh zřizo┗atelůぶ, 
 škol┞ ふ┗ pr┗ﾐí řadě t┞, které proje┗il┞ zájeﾏ o spolupráIiぶ a posk┞to┗atelé ┗zdělá┗áﾐí ふﾏateřské 

škol┞, základﾐí škol┞, speIiálﾐí škol┞, základﾐí uﾏěleIké škol┞, školská zařízeﾐí, ﾐezisko┗é 
┗zdělá┗aIí orgaﾐizaIeぶ, 

 uži┗atelé ┗zdělá┗áﾐí ふžáIi, rodičeぶ. 

 

)áklad Partﾐerst┗í MAP ┗┞t┗áří suHjekt┞, jež podepíší Meﾏoraﾐduﾏ o spolupráIi. V průHěhu realizaIe 
projektu se k ﾐěﾏu ﾏohou připojo┗at i další suHjekt┞.  

Partﾐeři, po oHoustraﾐﾐé dohodě s realizátoreﾏ projektu, Hudou do projektu zapojeﾐi jedﾐíﾏ ﾐeHo 
┗íIe z u┗edeﾐýIh způsoHů: 

 ﾏiﾐiﾏálﾐě tíﾏ, že je Hude realizátor pra┗idelﾐě iﾐforﾏo┗at zasíláﾐíﾏ iﾐforﾏačﾐího ﾏateriálu, 
 bude je akti┗ﾐě iﾐforﾏo┗at ﾐa společﾐýIh ﾐeHo iﾐdi┗iduálﾐíIh jedﾐáﾐíIh, 
 bude s nimi koﾐzulto┗at, tj. sHírat od ﾐiIh připoﾏíﾐk┞, zjišťo┗at jejiIh postoje a staﾐo┗iska k 

┗zﾐikajíIíﾏu a fiﾐálﾐíﾏu pláﾐu, 
 zapojí jejiIh zástupIe příﾏo do praIo┗ﾐíIh skupiﾐ ﾐeHo řídíIího ┗ýHoru, aH┞ se ﾏohli příﾏo 

podílet ﾐa ┗┞t┗ářeﾐí ﾐá┗rhů ┗ MAP. 

 

Čiﾐﾐost Partﾐerst┗í MAP se uskutečňuje ┗ ﾐěkolika ro┗iﾐáIh. Jádreﾏ projektu je realizačﾐí týﾏ, který 
H┞l sesta┗eﾐ realizátoreﾏ a partﾐereﾏ projektu. Další úro┗ﾐí jsou po┗iﾐﾐá platforﾏa ŘídíIí ┗ýHor a 
praIo┗ﾐí skupiﾐ┞.  

 

1.1. Realizační tým 

)a účeleﾏ realizaIe projektu ┗┞t┗ořil realizátor ふMAS HoliIko, o.p.s.ぶ a partﾐer projektu ふMěsto HoliIeぶ 
realizačﾐí týﾏ, který ﾏá odpo┗ědﾐost za realizaIi projektu a jeho ┗ýstup┞, zaHezpečuje čiﾐﾐost ŘídíIího 
┗ýHoru i dalšíIh orgáﾐů MAP. 

Realizačﾐí týﾏ je složeﾐ jak ze zaﾏěstﾐaﾐIů realizátora projektu, tak i jeho partﾐera. V doHě t┗orH┞ 
Místﾐího akčﾐího pláﾐu je složeﾐ ze ヴ osoH a je ┗edeﾐ Koordiﾐátoreﾏ MAP. V případě potřeby v doHě 
realizaIe akčﾐího pláﾐu je ﾏožﾐé realizačﾐí týﾏ rozšířit i o další poziIe. 
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Obr. 1: Orgaﾐizačﾐí sIhéﾏa MAP SO ORP Holice  
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Mezi hla┗ﾐí úkol┞ realizačﾐího týﾏu patří: 

 zajišťo┗at potřeHﾐé podklado┗é ﾏateriál┞ a t┞to pak předkládat ŘídíIíﾏu ┗ýHoru MAP pro jeho 
ﾐá┗rh┞ a diskuzi s partﾐer┞ ┗ úzeﾏí, 

 ﾏoﾐitoro┗at průHěh realizaIe MAP, 
 spolupraIo┗at při rele┗aﾐtﾐíIh akti┗itáIh proIesu MAP s odHorﾐýﾏ garaﾐteﾏ MAP, 
 zajišťo┗at orgaﾐizaIi společﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh a iﾐforﾏačﾐíIh akti┗it ┗ ráﾏIi MAP, 
 ┗e spolupráIi s odHorﾐýﾏ garaﾐteﾏ roz┗íjet u zástupIů zřizo┗atelů a ┗ zapojeﾐýIh školáIh 

odHorﾐou zﾐalost k odHorﾐýﾏ téﾏatůﾏ MAP, 
 účastﾐit se ふﾐa doporučeﾐí odHorﾐého garaﾐtaぶ akti┗it sou┗isejíIíIh s příﾏou podporou škol a 

dalšíIh ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí ┗ oHlasti řízeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí, 
 pra┗idelﾐě ┗┞hodﾐoIo┗at realizo┗aﾐé akti┗it┞ a dosaho┗áﾐí Iílů MAP. 

 

Složeﾐí realizačﾐího týﾏu a ﾐáplň práIe jedﾐotli┗ýIh praIo┗ﾐíIh poziI je ﾐásledujíIí:  

 

Koordiﾐátor MAP  

PraIo┗ﾐík ┗┞koﾐá┗á jak čiﾐﾐosti odHorﾐé, tak i adﾏiﾐistrati┗ﾐí.  

 OdHorﾐé čiﾐﾐosti: Koordiﾐátor MAP koﾏuﾐikuje a ideﾐtifikuje aktér┞ ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí dětí 
a žáků do ┗ěku ヱヵ let ﾐa úzeﾏí HoliIka, oHjasňuje Iíle spolupráIe ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí 
HoliIka a zdůrazňuje příﾐos┞ pro spolupraIujíIí partﾐer┞. Koordiﾐátor také plﾐí úlohu 
faIilitátora ふpodporuje porozuﾏěﾐí a souﾐáležitost, ┗┞t┗áří ┗azH┞ ﾏezi aktér┞ a přispí┗á k 
řešeﾐí koﾐkrétﾐíIh proHléﾏůぶ. Moderuje ┗eřejﾐé deHat┞ a jedﾐáﾐí, ﾐapoﾏáhá ┗zájeﾏﾐéﾏu 
koﾐseﾐzu, poﾏáhá ┗ ideﾐtifikaIi společﾐýIh zájﾏů, hledaﾐí ┗hodﾐýIh řešeﾐí a forﾏulaIi 
zá┗ěrů, apod. Nasta┗uje ┗azH┞ ﾏezi aktér┞ a zodpo┗ídá za ┗┞t┗ořeﾐí ŘídíIího ┗ýHoru, a to 
┗četﾐě zpraIo┗áﾐí příslušﾐýIh zprá┗ o daﾐé akti┗itě. )odpo┗ídá za ┗┞t┗ořeﾐí orgaﾐizačﾐí 
struktur┞ MAP ┗četﾐě ﾐasta┗eﾐí a popisu proIesů jeho fuﾐgo┗áﾐí a podpisu Meﾏoraﾐda o 
spolupráIi. Je zodpo┗ědﾐý za realizaIi a ┗┞hodﾐoIeﾐí ┗zdělá┗aIíIh akti┗it. Bude též 
zpraIo┗á┗at e┗aluačﾐí zprá┗┞ a posk┞to┗at součiﾐﾐost e┝terﾐíﾏu e┗aluátoro┗i. Koordiﾐátor 
ﾏůže též plﾐit další potřeHﾐé úkol┞ spojeﾐé s realizaIí projektu.  

 Adﾏiﾐistrati┗ﾐí čiﾐﾐosti: Koordiﾐátor MAP je zodpo┗ědﾐý za koﾏple┝ﾐí řízeﾐí Ielého projektu 
┗četﾐě odpo┗ědﾐosti za fiﾐaﾐčﾐí sprá┗ﾐost a platH┞. Řídí čiﾐﾐost dalšíIh čleﾐů realizačﾐího 
týﾏu ふrozdělo┗áﾐí úkolů, koﾐtrola ┗ýstupů, apod.ぶ. Je hla┗ﾐí koﾐtaktﾐí osoHou projektu ┗e 
sﾏěru k ŘO OP VVV a účastﾐí se koﾐtrol projektu. )odpo┗ídá za pro┗áděﾐí řízeﾐí rizik projektu, 
hodﾐotí průHěh projektu ふřádﾐý Ihod projektu ┗ souladu s harmonogramem) a vyhodnocuje 

ﾐaplňo┗áﾐí iﾐdikátorů projektu. )odpo┗ídá za přípra┗u zprá┗ o realizaIi projektu, žádostí o 
platHu a adﾏiﾐistraIi případﾐýIh zﾏěﾐ projektu. )odpo┗ídá za sprá┗ﾐost případﾐýIh 
┗ýHěro┗ýIh řízeﾐí, dodržo┗áﾐí pra┗idel puHliIit┞ a uIho┗á┗áﾐí dokuﾏeﾐtaIe k projektu. Má 
dohled ﾐad fiﾐaﾐIo┗áﾐíﾏ projektu a sta┗eﾏ rozpočtu projektu a koﾏuﾐikuje s e┝terﾐí účetﾐí 
projektu.  
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SpeIialista ﾐa tvorHu strategií  

PraIo┗ﾐík ┗┞koﾐá┗á jak čiﾐﾐosti odHorﾐé, tak i adﾏiﾐistrati┗ﾐí.  

 OdHorﾐé čiﾐﾐosti: SpeIialista ﾐa t┗orHu strategií aﾐal┞zuje a defiﾐuje ┗ěIﾐý poteﾐIiál 
┗zdělá┗áﾐí ﾐa HoliIku a poﾏáhá defiﾐo┗at priorit┞ ┗zájeﾏﾐé spolupráIe. Připra┗uje ┗eškeré 
podklad┞ pro setká┗áﾐí praIo┗ﾐíIh skupiﾐ i ŘídíIího ┗ýHoru. )odpo┗ídá za ┗┞praIo┗áﾐí 
anal┞tiIké a strategiIké části MAP, defiﾐiIi priorit a ﾐásledﾐé zpraIo┗áﾐí akčﾐího pláﾐu. Podílí 
se ﾐa t┗orHě e┗aluačﾐíIh zprá┗ a ┗ pr┗ﾐíIh ﾏěsíIíIh projektu i ﾐa t┗orHě popisu fuﾐgo┗áﾐí MAP. 
PraIo┗ﾐík ﾏůže též plﾐit další potřeHﾐé úkol┞ spojeﾐé s realizaIí projektu.  

 Adﾏiﾐistrati┗ﾐí čiﾐﾐosti: SpeIialista ﾐa t┗orHu strategií dodá┗á podklad┞ potřeHﾐé pro 
zpraIo┗áﾐí zprá┗ o realizaIi projektu.  

 

SpeIialista ﾐa školství 

PraIo┗ﾐík ┗┞koﾐá┗á pouze odHorﾐé čiﾐﾐosti.  

 OdHorﾐé čiﾐﾐosti: SpeIialista ﾐa školst┗í ﾐa základě s┗ýIh dosa┗adﾐíIh zkušeﾐostí z odHoru 
školst┗í ﾐa MěÚ HoliIe poﾏáhá speIialisto┗i ﾐa t┗orHu strategií aﾐal┞zo┗at a defiﾐo┗at ┗ěIﾐý 
poteﾐIiál ┗zdělá┗áﾐí ﾐa HoliIku a zpraIo┗at jedﾐotli┗é části MAP. Účastﾐí se jedﾐáﾐí 
praIo┗ﾐíIh skupiﾐ a ŘídíIího ┗ýHoru, kde ┗┞stupuje jako odHorﾐík ﾐa školst┗í ﾐa úzeﾏí ORP 
HoliIe. V případě špatﾐé koﾏuﾐikaIe/ﾐekoﾏuﾐikaIe ﾐěkterého aktéra z úzeﾏí poﾏáhá 
koordiﾐátoro┗i MAP ┗┞t┗ořit koﾏuﾐikačﾐí kaﾐál. Podílí se také ﾐa t┗orHě e┗aluačﾐíIh zprá┗. 

 

Asistent  

PraIo┗ﾐík ┗┞koﾐá┗á pouze adﾏiﾐistrati┗ﾐí čiﾐﾐosti.  

 Adﾏiﾐistrati┗ﾐí čiﾐﾐosti: PraIo┗ﾐík půsoHí jako asisteﾐt koordiﾐátora MAP a oHou speIialistů. 
)ajišťuje teIhﾐiIkou podporu čiﾐﾐosti realizačﾐího týﾏu, podílí se ﾐa zpraIo┗áﾐí zprá┗ o 
realizaIi a ﾐa dílčíIh ┗ýstupeIh projektu. Orgaﾐizačﾐě zajišťuje setkáﾐí a ┗zdělá┗áﾐí klíčo┗ýIh 
aktérů, ŘídíIího ┗ýHoru ﾐeHo praIo┗ﾐíIh skupiﾐ. Asisteﾐt zajišťuje i další adﾏiﾐistrati┗ﾐí 
čiﾐﾐosti spojeﾐé s fuﾐgo┗áﾐíﾏ Realizačﾐího týﾏu.  

V ráﾏIi řízeﾐí projektu proHíhají porad┞ čleﾐů realizačﾐího rýﾏu, ﾐa kterýIh doIhází k předá┗áﾐí 
iﾐforﾏaIí o současﾐéﾏ sta┗u MAP a rozdáﾐí úkolů pro další oHdoHí. Mezi jedﾐotli┗ýﾏi poradaﾏi 
čleﾐo┗é týﾏu ﾏezi seHou koﾏuﾐikují, ať již osoHﾐě, telefoﾐiIk┞ ﾐeHo e-ﾏaileﾏ. Dále pro sdíleﾐí 
dokuﾏeﾐtů t┞kajíIíIh se projektu je zřízeﾐo Iloudo┗é uložiště dat, aH┞ ﾏěli ┗šiIhﾐi čleﾐo┗é realizačﾐího 
týﾏu přístup k aktuálﾐí ┗erzi ┗šeIh ┗zﾐikajíIíIh dokuﾏeﾐtů. 
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1.2. Organizační struktura 

Místﾐí akčﾐí pláﾐ roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí pro úzeﾏí SO ORP HoliIe je složeﾐ z ﾐásledujíIíIh orgáﾐů: 

 ŘídíIí ┗ýHor MAP, 
 PraIo┗ﾐí skupiﾐy. 

 

Tab. 1: Orgaﾐizačﾐí struktura MAP SO ORP HoliIe 

PraIovﾐí orgáﾐ Složeﾐí Četﾐost 
setkáváﾐí 

Odpovědﾐá 
osoba 

ŘídíIí výHor MAP 

 Realizátor projektu + MAS (MAS Holicko) 

Dle potřeH┞ – 

ﾏiﾐ. ヲ┝ ročﾐě 

Předseda 

řídíIího ┗ýHoru 

 Partner projektu + obec s rozšířeﾐou 
půsoHﾐostí ふMěsto HoliIeぶ 

 Pardubický kraj 

 KAP ParduHiIkého kraje 

 ITI Hradecko-parduHiIké ﾏetropolitﾐí oHlasti 

 Mikroregion ふDoHro┗olﾐý s┗azek oHIí HoliIkaぶ 
 Zřizo┗atelé školskýIh zařízeﾐí ふOHeI Dolﾐí 

ŘediIe, OHeI Ch┗ojeﾐeI, OHeI Uherskoぶ 
 Škol┞ ふ)Š Horﾐí jeleﾐí, )Š E. Nápra┗ﾐíka Býšť, 

Masar┞ko┗a )Š Dolﾐí Ro┗eň, )Š a MŠ Ostřetíﾐ, 
MŠ HoliIe StaroholiIkáぶ 

 Neforﾏálﾐí a zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí ふDDM 
Holice) 

 )ákladﾐí uﾏěleIké škol┞ ふ)UŠ K. MaliIha 
Holice) 

 Rodiče ふIﾐg. Petra SkáIelo┗áぶ 
 Středﾐí škol┞ ふSŠA HoliIe, G┞ﾏﾐáziuﾏ HoliIeぶ 
 OrgaﾐizaIe půsoHíIí ┗e ┗zdělá┗áﾐí, ┗ýzkuﾏu a 

poradeﾐst┗í ふPedagogiIko-ps┞IhologiIká 
poradna Pardubice) 

 Veřejﾐost ふKrajská hospodářská koﾏora PK) 

PraIovﾐí skupiﾐa pro 
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 )ástupIi MŠ ふředitelé, pedagogo┗éぶ 
Dle potřeH┞ 

VedouIí 
praIo┗ﾐí 
skupiny 

 )řizo┗atelé 

 Rodiče 

PraIovﾐí skupiﾐa pro 
ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 )ástupIi )Š ふředitelé, pedagogo┗éぶ 
Dle potřeH┞ 

VedouIí 
praIo┗ﾐí 
skupiny 

 )řizo┗atelé 

 Rodiče 

PraIovﾐí skupiﾐa pro 
ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

 )ástupIi ┗ýzﾐačﾐýIh orgaﾐizaIí zájﾏo┗ého a 
ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ふředitelé, 
pedagogo┗éぶ Dle potřeH┞ 

VedouIí 
praIo┗ﾐí 
skupiny  )řizo┗atelé 

 Rodiče 
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1.2.1. Řídící výbor MAP 

ŘídíIí ┗ýHor je hla┗ﾐíﾏ praIo┗ﾐíﾏ orgáﾐeﾏ partﾐerst┗í MAP. Jeho role je příﾏo spjatá s proIeseﾏ 
pláﾐo┗áﾐí, t┗orHou a sIh┗alo┗áﾐí MAP. ŘídíIí ┗ýHor plﾐí zejﾏéﾐa t┞to úkol┞: 

 projedﾐá┗á, připoﾏíﾐkuje a ┗┞jadřuje se k praIo┗ﾐíﾏ ┗erzíﾏ koﾐIepčﾐíIh ﾏateriálů MAP, 
 sIh┗aluje zásadﾐí koﾐIepčﾐí ﾏateriál┞ týkajíIí se MAP, 
 projedﾐá┗á a sIh┗aluje StrategiIký ráﾏeI MAP do roku ヲヰヲン, ┗četﾐě sezﾐaﾏu iﾐ┗estičﾐíIh 

priorit a zajišťuje jeho aktualizaIi, 
 projedﾐá┗á a sIh┗aluje fiﾐálﾐí MAP, 
 dohlíží ﾐa realizaIi projektu MAP HoliIe po Ielou jeho doHu a podílí se ﾐa jeho ﾐásledﾐé 

implementaci, 

 podílí se ﾐa zprostředko┗áﾐí a přeﾐosu iﾐforﾏaIí ┗ úzeﾏí, 
 plﾐí dle potřeH┞ další úkol┞ sou┗isejíIí s realizaIí projektu, 
 řeší další společﾐé aktuálﾐí proHléﾏ┞ ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí ┗ daﾐéﾏ úzeﾏí. 

 

ŘídíIí ┗ýHor je t┗ořeﾐ zástupIi klíčo┗ýIh aktérů o┗li┗ňujíIíIh oHlast ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí MAP SO ORP 
HoliIe a jeho složeﾐí H┞ ﾏělo reprezeﾐtati┗ﾐě odpo┗ídat složeﾐí partﾐerst┗í MAP. Při oslo┗o┗áﾐí 
jedﾐotli┗ýIh aktérů z úzeﾏí H┞lo sﾐahou realizačﾐího týﾏu zaIho┗at i reprezeﾐtati┗ﾐost z pohledu 

Ielého úzeﾏí ORP HoliIe, tj. aH┞ každá oHeI ┗ regioﾐu ﾏěla ┗ řídíIíﾏ ┗ýHoru MAP s┗ého zástupIe, a to 
Huď prostředﾐiIt┗íﾏ zástupIe školského zařízeﾐí, ﾐeHo zástupIe zřizo┗atele.  

Počet čleﾐů řídíIího ┗ýHoru ﾐeﾐí pe┗ﾐě dáﾐ s tíﾏ, že ┗ případě potřeH┞ se ﾏůže počet čleﾐů zﾏěﾐit. 

 

Složeﾐí ŘídíIího výHoru: 

Po┗iﾐﾐí zástupIi: 

 zástupIe realizátora projektu MAP, 
 zástupIe kraje, 
 zástupIi zřizo┗atelů škol – škol┞ Hez rozdílu zřizo┗atele, tj. ┗četﾐě soukroﾏýIh a Iírke┗ﾐíIh 

 ┗edeﾐí škol, ┗ýHorﾐí učitelé ふučitelé – ﾏeﾐtoři tak, jak je Ihápe kariérﾐí s┞stéﾏぶ, zástupIi 
ze školﾐíIh družiﾐ ふplatí pro )Šぶ – škol┞ ﾏateřské a základﾐí Hez rozdílu zřizo┗atele, tj. 
┗četﾐě soukroﾏýIh a Iírke┗ﾐíIh, 

 zástupIi orgaﾐizaIí ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí ふﾏiﾏo družiﾐぶ, 
 zástupIi základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol, 
 zástupIe KAP, 
 zástupIe rodičů, kteří jsou doporučeﾐi školskýﾏi radaﾏi ﾐeHo orgaﾐizaIeﾏi ふNNOぶ 

sdružujíIíﾏi rodiče. 

 

Doporučeﾐí zástupIi: 

 zástupIe ﾏikroregioﾐů ﾐa úzeﾏí MAP, 
 další zástupIi dle ﾐá┗rhu dalšíIh čleﾐů ŘídíIího ┗ýHoru. 
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Aktuálﾐí složeﾐí ŘídíIího výHoru je ke stažeﾐí zde: http://holicko.cz/map-vzdelavani/ridici-vybor.html  

V  čele ŘídíIího ┗ýHoru stojí předseda, jeﾐž je ┗oleﾐý z řad s┗ýIh čleﾐů. Předseda reprezeﾐtuje ŘídíIí 
┗ýHor a tíﾏ i Partﾐerst┗í MAP SO ORP HoliIe ﾐa┗eﾐek. 

ŘídíIí ┗ýHor se sIhází ﾏiﾐiﾏálﾐě d┗akrát za kaleﾐdářﾐí rok. Postup┞ rozhodo┗áﾐí jsou podroHﾐě 
popsáﾐ┞ ┗e Statutu a JedﾐaIíﾏ řádu ŘídíIího ┗ýHoru MAP SO ORP HoliIe. 

 

1.2.2. Pracovní skupiny 

PraIo┗ﾐí skupiﾐ┞ jsou základﾐíﾏ čláﾐkeﾏ proIesu MAP. Skládají se ze zájeﾏIů z řad zřizo┗atelů, 
zástupIů )Š a MŠ, zástupIů ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí, zástupIů rodičů, a dalšíIh Iílo┗ýIh 
skupin, a to dle téﾏat, které daﾐá skupiﾐa řeší: 

 PraIovﾐí skupiﾐa pro PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, 
 PraIovﾐí skupiﾐa pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, 
 PraIovﾐí skupiﾐa pro ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 

 

Aktuálﾐí složeﾐí jedﾐotlivýIh praIovﾐíIh skupiﾐ je ke stažeﾐí zde: http://holicko.cz/map-

vzdelavani/pracovni-skupiny.html  

Běheﾏ ┗lastﾐí realizaIe projektu saﾏozřejﾏě ﾏůže dojít k potřeHě projedﾐá┗at další téﾏata důležitá 

pro MAP, Iož ﾏůže podﾐítit ┗zﾐik další praIo┗ﾐí skupiﾐ┞. 

Při vzniku praIo┗ﾐíIh skupiﾐ Hylo postupo┗áﾐo oHdoHﾐě jako ┗ případě ┗zﾐiku ŘídíIího ┗ýHoru s tíﾏ 
rozdíleﾏ, že ┗ ráﾏIi praIo┗ﾐíIh skupiﾐ se očeká┗á od čleﾐů práIe v podoHě plﾐěﾐí úkolů sﾏěřujíIíIh 
k ﾐaplﾐěﾐí Iílů projektu a t┗orHě dokuﾏeﾐtu MAP. PraIo┗ﾐí skupiﾐ┞ jsou ┗íIe ote┗řeﾐé a fle┝iHilﾐí ﾐež 
ŘídíIí ┗ýHor. 

ŘídíIí ┗ýHor sIh┗aluje založeﾐí koﾐkrétﾐí praIo┗ﾐí skupiﾐ┞ a také ┗olí ┗edouIího praIo┗ﾐí skupiﾐ┞, který 
řídí jedﾐáﾐí a je zodpo┗ědﾐý za ┗ýstup┞ praIo┗ﾐí skupiﾐ┞. 

Mezi úkol┞ praIo┗ﾐí skupiﾐ┞ patří zejﾏéﾐa: 

 připoﾏíﾐko┗at ふprůHěžﾐé i zá┗ěrečﾐé zﾐěﾐíぶ aﾐal┞tiIké části strategiIkého dokuﾏeﾐtu MAP 
s ohledeﾏ ﾐa teﾏatiIkou oHlast, pro kterou je praIo┗ﾐí skupiﾐa zřízeﾐa, 

 ﾐa┗rho┗at způsoH┞ zjišťo┗áﾐí potřeH Iílo┗ýIh skupiﾐ, zjištěﾐé iﾐforﾏaIe jsou součástí aﾐalýz┞ 
a podkladeﾏ pro ﾐa┗rho┗áﾐí opatřeﾐí a priorit roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí, 

 spolupraIo┗at při t┗orHě SWOT aﾐalýz┞, 
 ﾐa┗rho┗at Iíle, priorit┞, opatřeﾐí a koﾐkrétﾐí projekto┗é záﾏěr┞, které H┞ ﾐapoﾏohl┞ ke 

zlepšeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí, 
 spolupraIo┗at při realizaIi a hodﾐoIeﾐí ﾐapláﾐo┗aﾐýIh opatřeﾐí, priorit a projekto┗ýIh 

záﾏěrů, 
 iﾐforﾏo┗at Iílo┗é skupiﾐ┞ o projedﾐá┗aﾐýIh a ﾐa┗rho┗aﾐýIh akti┗itáIh a ﾏateriáleIh, sHírat 

podﾐět┞ a připoﾏíﾐk┞, předkládat je k projedﾐáﾐí ŘídíIíﾏu ┗ýHoru. 

 

http://holicko.cz/map-vzdelavani/ridici-vybor.html
http://holicko.cz/map-vzdelavani/pracovni-skupiny.html
http://holicko.cz/map-vzdelavani/pracovni-skupiny.html
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2. Aktualizace MAP  

2.1. Aktualizace místního partnerství 

Již ┗ přípra┗ﾐé fázi projektu H┞lo ┗┞t┗ořeﾐo partﾐerst┗í ﾏezi aktér┞, kteří o┗li┗ňují ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí 
SO ORP HoliIe. Realizátor projektu ┗e spolupráIi s partﾐereﾏ projektu oslo┗il ┗šeIhﾐ┞ škol┞ a školská 

zařízeﾐí, která o┗li┗ňují ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí SO ORP HoliIe. Všechn┞ škol┞ projevily zájeﾏ o účast ┗ 
projektu. OfiIiálﾐí souhlas se zapojeﾐíﾏ do projektu dalo žadateli ヱヰヰ% škol a zřizo┗atelů z úzeﾏí. 
Každá škola se ﾐa┗íI ┗┞jádřila o jaký t┞p spolupráIe ﾏá zájeﾏ: 

 pra┗idelﾐé iﾐforﾏo┗áﾐí zasíláﾐíﾏ iﾐforﾏačﾐího ﾏateriálu, 
 akti┗ﾐí iﾐforﾏo┗aﾐost ﾐa společﾐýIh ﾐeHo iﾐdi┗iduálﾐíIh jedﾐáﾐíIh, 
 koﾐzultaIe, tj. sHěr připoﾏíﾐek, zjišťo┗áﾐí postoje a staﾐo┗iska ke ┗zﾐikajíIíﾏu a fiﾐálﾐíﾏu 

pláﾐu, 
 zástupIe příﾏo ┗ praIo┗ﾐíIh skupiﾐáIh ﾐeHo řídíIíﾏ ┗ýHoru. 

 

V případě orgaﾐizaIí posk┞tujíIích ﾐeforﾏálﾐí zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí realizátor projektu pro┗edl ﾏístﾐí 
šetřeﾐí také již ┗ přípra┗ﾐé fázi projektu a ┗┞tipo┗al si t┞ orgaﾐizaIe, jejiIhž hla┗ﾐí čiﾐﾐostí je ┗zdělá┗áﾐí 
dětí nebo dospělýIh. T┞to orgaﾐizaIe byly osloveny a daly realizačﾐíﾏu týﾏu souhlas se zapojeﾐíﾏ do 
projektu. 

 

Saﾏozřejﾏě ┗ průHěhu t┗orH┞, ale i realizaIe MAP ﾏůže dojít ke zﾏěﾐáﾏ Huď prefereﾐIe jedﾐotli┗ýIh 
suHjektů pro způsoH zapojeﾐí do MAP, nebo v úzeﾏí ﾏůže ┗zﾐikﾐout ふzaﾐikﾐoutぶ ﾐo┗ý suHjekt 
zaHý┗ajíIí se ┗zdělá┗áﾐíﾏ. 

Protože MAP je ote┗řeﾐé partﾐerst┗í, předpokládáﾏe aktualizaIi ┗e složeﾐí MAP ﾐeHo způsoHu 
iﾐforﾏo┗áﾐí jedﾐotli┗ýIh zapojeﾐýIh aktérů ihﾐed, jakﾏile dojde ke zjištěﾐí této zﾏěﾐ┞ realizačﾐíﾏ 
týﾏeﾏ. V případě zásadﾐíIh zﾏěﾐ jako je ┗stup/┗ýstup čleﾐa do ﾏístﾐího partﾐerst┗í Hude zﾏěﾐa 
sIh┗áleﾐa/ﾐesIh┗áleﾐa ŘídíIíﾏ ┗ýHoreﾏ MAP. 

 

2.2. Aktualizace místního akčního plánu 

V průHěhu tvorby i realizaIe MAP ﾏůže dojít k oHjekti┗ﾐí potřeHě dílčí zﾏěﾐ┞ ﾏístﾐího akčﾐího pláﾐu 

tj. úpra┗ě Iíle, či iﾐdikátoru. Tato potřeHa ﾏůže Hýt způsoHeﾐa jak ┗ﾐějšíﾏi ふﾐapř. rozhodﾐutí ┗lád┞, či 
EUぶ, tak ┗ﾐitřﾐíﾏi ふpotřeHa zﾏěﾐ┞ ┗┞┗staﾐe při průHěžﾐéﾏ ﾏoﾐitoro┗áﾐí Iílů MAP) vlivy. Četﾐost 
aktualizaIí záleží ﾐa fázi MAP. 

 

Fáze tvorHy MAP  

Tato fáze je dlouhá ヱΒ ﾏěsíIů, Iož je relati┗ﾐě dlouhý čas, ┗ jehož ráﾏIi ﾏůže dojít k růzﾐýﾏ zﾏěﾐáﾏ 
v oHlasti ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí SO ORP HoliIe. Může se jedﾐat jak o ┗ﾐější, tak i ┗ﾐitřﾐí ┗li┗┞. Nejčastější 
zﾏěﾐou Hude zﾏěﾐa ┗ sezﾐaﾏu iﾐ┗estičﾐíIh akIí, ﾐeHoť dle postupů MAP sHěr podﾐětů a ┗┞t┗ářeﾐí 



  

Iﾏpleﾏeﾐtačﾐí část 
Místﾐí akčﾐí pláﾐ pro SO ORP HoliIe ヲヰヱ6 - 2023 

 

 

10 

 

dohod k iﾐ┗estičﾐíﾏ potřeHáﾏ ﾏůže proHíhat průHěžﾐě. )ﾏěﾐ┞ ﾏohou saﾏozřejﾏě ┗┞pl┞ﾐout i 
z ┗ﾐitřﾐí e┗aluaIe, která je dle postupů MAP po┗iﾐﾐá po ヱヲ ﾏěsíIíIh realizaIe a ﾐa koﾐIi projektu.  

Na základě těIhto ┗ýsledků ﾏůže ŘídíIí ┗ýHor aktualizo┗at MAP ┗žd┞ jedeﾐkrát za ヶ ﾏěsíIů. 

 

Fáze realizaIe MAP 

V doHě realizaIe MAP ふヲヰヱΒ – 2023) ﾏůže dojít k rozhodﾐutí, zda je ﾐutﾐé ﾐěkteré části MAP upra┗it 
nebo ne, ﾏa┝iﾏálﾐě jedeﾐkrát ročﾐě po každoročﾐíﾏ ┗┞hodﾐoIeﾐí akčﾐího pláﾐu a plﾐěﾐí iﾐdikátorů 
za předIházejíIí rok.  

Pokud se ukáže, že realizaIí projektů ﾐedošlo k uspokoji┗éﾏu ┗ý┗oji příslušﾐého iﾐdikátoru, je ﾐutﾐé 
Hlíže zaﾐal┞zo┗at příčiﾐ┞ tako┗ého ┗ý┗oje. Nejedﾐá-li se o ﾐeočeká┗aﾐé ┗ﾐější ┗li┗┞ ふpo┗odeň, 
hospodářská krize apod.ぶ, pak ﾏůže Hýt příčiﾐa Huď ﾐa straﾐě Ih┞Hﾐě ﾐasta┗eﾐého Iíle či přiřazeﾐého 
iﾐdikátoru, aﾐeHo ﾐa straﾐě ﾐefuﾐkčﾐosti projektu ┗zhledeﾏ ke staﾐo┗eﾐéﾏu Iíli. V oHou případeIh je 
ﾐutﾐé, aH┞ realizačﾐí týﾏ ┗e spolupráIi s praIo┗ﾐíﾏi skupiﾐaﾏi ﾐa┗rhl opatřeﾐí ke zﾏěﾐě. Může se 
jedﾐat Huď o ﾐá┗rh ┗hodﾐějšího t┞pu projektu do akčﾐího pláﾐu, ﾐeHo o přeforﾏulo┗áﾐí Iíle. 

VšeIhﾐ┞ zﾏěﾐ┞ MAP je nutné důkladﾐě prodiskuto┗at s dotčeﾐýﾏi suHjekt┞ ふideálﾐě ┗ ráﾏIi praIo┗ﾐí 
skupiﾐ┞ぶ a ﾐásledﾐě zﾏěﾐu ﾐa┗rhﾐout ŘídíIíﾏu ┗ýHoru MAP. ŘídíIí ┗ýHor rozhodﾐe o sIh┗áleﾐí či 
ﾐesIh┗áleﾐí zﾏěﾐ┞. 

 

 

3. Monitoring a vyhodnocování realizace MAP 

V┞hodﾐoIo┗áﾐí průHěhu a ┗ýsledků realizaIe MAP posk┞tuje zpětﾐou ┗azHu o plﾐěﾐí oHsahu MAP a 
┗li┗u tohoto plﾐěﾐí ﾐa roz┗oj ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí HoliIka. V┞hodﾐoIo┗áﾐí MAP též uﾏožňuje průHěžﾐě 
k┗alifiko┗aﾐě posuzo┗at ﾐasta┗eﾐí MAP ┗e ┗azHě ﾐa reálﾐý ┗ý┗oj roz┗ojo┗ýIh paraﾏetrů ┗ úzeﾏí a je 
tak důležitýﾏ arguﾏeﾐtačﾐíﾏ ﾐástrojeﾏ pro oHhajoHu případﾐýIh úpra┗ ふzpřesňo┗áﾐíぶ MAP ┗ 
průHěhu jeho realizaIe. V┞hodﾐoIo┗áﾐí MAP Hude ted┞ proHíhat průHěžﾐě po Ielou doHu jeho 

realizaIe, a to ┗žd┞ jedeﾐkrát ročﾐě.  

)odpo┗ědﾐost za ﾏoﾐitoriﾐg průHěhu realizaIe MAP ﾏá realizačﾐí týﾏ. Ten zodpo┗ídá za Ielko┗ou 
koordiﾐaIi ┗šeIh akti┗it sou┗isejíIíIh s řízeﾐíﾏ MAP. Je zodpo┗ědﾐý za to, že se s MAP bude pracovat, 

že zodpo┗ědﾐé suHjekt┞ Hudou usilo┗at o její ﾐaplﾐěﾐí, a že se Hude ┗┞hodﾐoIo┗at, zda se daří přispí┗at 
k plﾐěﾐí staﾐo┗eﾐýIh Iílů. 

Realizačﾐí týﾏ je tedy ┗ýkoﾐﾐou a koordiﾐačﾐí jedﾐotkou, ale pro ┗ýkoﾐ s┗é čiﾐﾐosti potřeHuje 
součiﾐﾐost orgáﾐů, které ﾏohou rozhodo┗at. Tíﾏ je ŘídíIí výHor MAP, který čiﾐí klíčo┗á rozhodﾐutí při 
ﾐaplňo┗áﾐí MAP, zejﾏéﾐa týkajíIí se jeho zﾏěﾐ a úpra┗, ale také sIh┗alo┗áﾐí akčﾐího pláﾐu. ŘídíIí 
┗ýHor sIh┗aluje ┗┞hodﾐoIeﾐí MAP a přijíﾏá opatřeﾐí ┗┞plý┗ajíIí ze zá┗ěrů hodﾐoIeﾐí. 

MAP Hude ﾐaplňo┗áﾐ přede┗šíﾏ projekt┞ zařazeﾐýﾏi do každoročﾐě sIh┗alo┗aﾐého akčﾐího pláﾐu. 
Tyto projekt┞ H┞ ﾏěl┞ ﾐaplňo┗at staﾐo┗eﾐé Iíle. Pro jedﾐotli┗é Iíle pak H┞l┞ ﾐasta┗eﾐ┞ iﾐdikátor┞ a k 
ﾐiﾏ ﾐasta┗eﾐá ﾏetodika – tj. způsoH sledo┗áﾐí a ┗┞hodﾐoIo┗áﾐí daﾐého iﾐdikátoru. Realizačﾐí týﾏ 
Hude zodpo┗ědﾐý za kontrolu plﾐěﾐí jedﾐotli┗ýIh Iílů a za sledo┗áﾐí ┗ý┗oje iﾐdikátorů a poro┗ﾐáﾐí s 
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jejich Iílo┗ou hodﾐotou. Jeho rolí je dohlížet, aH┞ se ﾐa plﾐěﾐí jedﾐotli┗ýIh Iílů ﾐezapoﾏﾐělo. Bude 
v úzeﾏí iﾐiIio┗at krok┞ sﾏěřujíIí k plﾐěﾐí Iílů. Bude komunikovat s ostatﾐíﾏi subjekty v úzeﾏí. Bude 

dHát na to, aH┞ se do HudouIíIh akčﾐíIh pláﾐů dostá┗al┞ koﾐkrétﾐí krok┞, které přispějí k plﾐěﾐí Iílů. A 

bude koﾐtrolo┗at, že do příslušﾐého rozpočtu Hudou zahrﾐut┞ prostředk┞ určeﾐé k plﾐěﾐí Iílů. Toto 
┗še Hude ﾐejdří┗e projedﾐá┗áﾐo na praIovﾐíIh skupiﾐáIh a ﾐásledﾐě ﾏiﾐiﾏálﾐě jedeﾐkrát ročﾐě ﾐa 
ŘídíIíﾏ ┗ýHoru MAP. 

 

TaHulka u┗ádí hla┗ﾐí zodpo┗ědﾐosti ┗ proIesu iﾏpleﾏeﾐtaIe strategie. 

 

Tab. 2: Zodpovědﾐost v procesu implementace MAP 

Čiﾐﾐost v ráﾏIi iﾏpleﾏeﾐtaIe Zodpovědﾐá osoHa / subjekt Terﾏíﾐ 

KoordiﾐaIe iﾏpleﾏeﾐtačﾐíIh akti┗it Realizačﾐí týﾏ průHěžﾐě 

Ná┗rh projektů do akčﾐího pláﾐu PraIo┗ﾐí skupiﾐa každoročﾐě ┗ 1. – ン. čt┗rtletí 

VýHěr projektů do akčﾐího pláﾐu ŘídíIí ┗ýHor MAP 
každoročﾐě dle terﾏíﾐů přípra┗┞ 

rozpočtu 

Předložeﾐí akčﾐího pláﾐu ke sIh┗áleﾐí 
ﾐa ﾐásledujíIí rok 

Realizačﾐí týﾏ 
každoročﾐě dle terﾏíﾐů přípra┗┞ 
rozpočtu 

V┞hodﾐoIeﾐí iﾐdikátorů za předIhozí 
rok  

Realizačﾐí týﾏ ┗e spolupráIi 
s praco┗ﾐíﾏi skupinami 

každoročﾐě ┗ ヱ. čt┗rtletí 

V┞hodﾐoIeﾐí plﾐěﾐí akčﾐího pláﾐu za 
předIhozí rok 

Realizačﾐí týﾏ ┗e spolupráIi 
s praIo┗ﾐíﾏi skupiﾐaﾏi každoročﾐě ┗ 1. – ヲ. čt┗rtletí 

Projedﾐáﾐí ┗┞hodﾐoIeﾐí iﾐdikátorů a 
plﾐěﾐí akčﾐího pláﾐu za předIhozí rok 

ŘídíIí ┗ýHor MAP každoročﾐě ┗ ヲ. čt┗rtletí 

 

 

4. Popis způsobů a procesů zapojení dotčené veřejnosti do tvorby MAP 

MAP SO ORP HoliIe ┗┞uží┗á ﾏetod koﾏuﾐitﾐího projedﾐá┗áﾐí ┗e spojeﾐí s e┝pertﾐíﾏ zpraIo┗áﾐíﾏ. 
Použití ﾏetod┞ koﾏuﾐitﾐího projedﾐá┗áﾐí pro oHlast předškolﾐího, základﾐího školst┗í a ┗ýIho┗u a 
┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků je iﾐo┗ati┗ﾐíﾏ pr┗keﾏ, jde o ┗┞užití spíše ﾐeúředﾐího a ﾐeforﾏálﾐího Iharakteru 
setká┗áﾐí. 

 

4.1. Nositelé komunikace 

4.1.1. Nositelé vnitřní komunikace 

Realizačﾐí týﾏ  

Koordiﾐátor MAP zodpo┗ídá za ┗eškeré koﾏuﾐikačﾐí tok┞ ┗ ráﾏIi ┗ﾐitřﾐí i ┗ﾐější koﾏuﾐikaIe. 
Koordiﾐuje koﾏuﾐikaIi se ┗šeﾏi zaiﾐtereso┗aﾐýﾏi osoHaﾏi MAP. Řídí koﾏuﾐikaIi ┗ ráﾏIi realizačﾐího 
týﾏu. Koﾏuﾐikačﾐě podporuje propojeﾐí zejﾏéﾐa realizačﾐího týﾏu, praIo┗ﾐíIh skupiﾐ a řídíIího 
┗ýHoru. )ajišťuje proIesﾐí propojeﾐí koﾏuﾐikaIe jak s odHorﾐou ┗eřejﾐostí, tak s iﾐstituIeﾏi řízeﾐí a 
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ﾏetodik┞ MAP, zejﾏéﾐa MŠMT, ParduHiIkýﾏ krajeﾏ, KAP, ITI Hradecko-parduHiIkou ﾏetropolitﾐí 
oHlastí a NIDV.  

SpeIialista ﾐa školst┗í se účastﾐí jedﾐáﾐí praIo┗ﾐíIh skupiﾐ a ŘídíIího ┗ýHoru, kde ┗┞stupuje jako 
odHorﾐík ﾐa školst┗í ﾐa úzeﾏí ORP HoliIe. V případě špatﾐé koﾏuﾐikaIe/ﾐekoﾏuﾐikaIe ﾐěkterého 
aktéra z úzeﾏí poﾏáhá Koordiﾐátoro┗i MAP ┗┞t┗ořit koﾏuﾐikačﾐí kaﾐál. 

Specialista na strategie připra┗uje ┗eškeré podklad┞ pro setká┗áﾐí praIo┗ﾐíIh skupiﾐ i ŘídíIího ┗ýHoru. 

 

ŘídíIí výHor MAP  

Čiﾐﾐost řídíIího ┗ýHoru upra┗uje Statut ŘV a JedﾐaIí řád ŘV. Struktura a oHsazeﾐí ŘV MAP zohledňuje 
ﾐutﾐost zastoupeﾐí reprezeﾐtaﾐtů ┗šeIh zaiﾐtereso┗aﾐýIh suHjektů. ŘídíIí ┗ýHor je fuﾐkčﾐí, ┗ýkoﾐﾐou 
a zejﾏéﾐa řídíIí platforﾏou Ielého MAP, která se podílí ﾐa zprostředko┗áﾐí a přeﾐosu iﾐforﾏaIí dál do 
úzeﾏí. 

 

PraIovﾐí skupiﾐy 

Věﾐují se ┗ﾐitřﾐí koﾏuﾐikaIi priﾏárﾐě u┗ﾐitř ┗lastﾐíIh teﾏatiIkýIh praIo┗ﾐíIh skupiﾐ. Diskutují 
odHorﾐá téﾏata, ┗ýstup┞ z jedﾐáﾐí a akIí sﾏěřují k realizačﾐíﾏu týﾏu a k ŘídíIíﾏu ┗ýHoru. Řízeﾐí 
praIo┗ﾐíIh skupiﾐ je s┗ěřeﾐo VedouIíﾏu praIo┗ﾐí skupiﾐ┞. Sdíleﾐí iﾐforﾏaIí čleﾐů praIo┗ﾐíIh skupiﾐ 
┗ ráﾏIi ┗ﾐitřﾐí koﾏuﾐikaIe proHíhá zejﾏéﾐa s realizačﾐíﾏ týﾏeﾏ, ┗ ráﾏIi ┗ﾐější koﾏuﾐikaIe 
zprostředko┗á┗ají přeﾐos iﾐforﾏaIí ﾏezi dotčeﾐé Iílo┗é skupiny. 

 

Realizátor a partner projektu 

Realizátoreﾏ projektu je MAS HoliIko, o.p.s.. Partﾐereﾏ projektu je Město HoliIe. CIa jedeﾐkrát 
ﾏěsíčﾐě doIhází k setkáﾐí statutárﾐíIh zástupIů a ┗ýﾏěﾐě iﾐforﾏaIí o průHěhu realizaIe projektu. 
Vﾐitřﾐí koﾏuﾐikaIe ﾏezi těﾏito suHjekt┞ proHíhá i prostředﾐiIt┗íﾏ realizačﾐího týﾏu, kde jsou jak 
zástupIi realizátora projektu, tak i jeho partnera. ProstředﾐiIt┗íﾏ ┗ﾐitřﾐí koﾏuﾐikaIe je ale podpořeﾐa 
i liﾐie sﾏěreﾏ k ┗eřejﾐosti ふz┗eřejňo┗áﾐí zázﾐaﾏů a ┗ýstupů z jedﾐáﾐí ﾐa ┘eHo┗é stráﾐIe MAS i ﾏěsta). 

MAP je ﾐa┗íI prostředﾐiIt┗íﾏ orgáﾐů ﾏěsta iﾏpleﾏeﾐto┗atelﾐý do strategiIkýIh a roz┗ojo┗ýIh 
dokumeﾐtů a záﾏěrů obce s rozšířeﾐou půsoHﾐostí. 

 

4.1.2. Nositelé vnější komunikace 

Děti a žáIi  

Jedﾐá se žák┞ škol a děti ┗┞uží┗ajíIí ┗zdělá┗aIího proIesu a akti┗it orgaﾐizaIí zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího 
┗zdělá┗áﾐí. Tato Iílo┗á skupiﾐa je zapojeﾐa do t┗orH┞ MAP ﾐepříﾏo prostředﾐiIt┗íﾏ rodičů a také dík┞ 
příﾐosůﾏ projektu pro ﾐi prostředﾐiIt┗íﾏ učitelů. Koﾐkrétﾐí zapojeﾐí dětí a žáků do akti┗it projektu je 
ﾏožﾐé poﾏoIí aﾐket ﾐeHo Hěheﾏ akti┗it pro rodiče ﾐeHo i akti┗it pro učitele ﾐa přeﾐos doHré pra┝e. 
Mělo H┞ dojít k ┗┞t┗ořeﾐí ﾐaHídk┞ k┗alitﾐí ┗olﾐočaso┗é akti┗it┞ pro sﾏ┞sluplﾐé trá┗eﾐí ┗olﾐého času a 
jejiIh propojeﾐí s oHlastí ┗zdělá┗áﾐí.  

 



  

Iﾏpleﾏeﾐtačﾐí část 
Místﾐí akčﾐí pláﾐ pro SO ORP HoliIe ヲヰヱ6 - 2023 

 

 

13 

 

Pedagogičtí praIovﾐíIi 

Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi jsou zapojeﾐi do MAP prostředﾐiIt┗íﾏ praIo┗ﾐíIh skupiﾐ, ŘídíIího ┗ýHoru, s┗ou 
účastí ﾐa teﾏatiIkýIh setká┗áﾐíIh, při akti┗itáIh předá┗áﾐí doHré pra┝e a sdíleﾐí zkušeﾐostí. Příﾐoseﾏ 
pro t┞to praIo┗ﾐík┞ jsou akti┗it┞ uﾏožňujíIí ﾐa┗ázáﾐí spolupráIe, ﾏožﾐost sdíleﾐí pozﾐatků a doHré 
praxe, Iož ┗ede k jejiIh roz┗oji. No┗é zﾐalosti a do┗edﾐosti Hudou ﾏoIi uplatﾐit při příﾏé práIi s žák┞. 
Další ﾏoti┗aIí je ﾏožﾐost rozšířeﾐí a zk┗alitﾐěﾐí koﾏpeteﾐIí ┗ pedagogiIkýIh dovednostech 

sﾏěřujíIíIh ke skupiﾐě žáků se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi a žáků se soIiálﾐíﾏ 
zﾐe┗ýhodﾐěﾐíﾏ. 

 

PraIovﾐíIi a doHrovolﾐí praIovﾐíIi orgaﾐizaIí půsoHíIíIh v oHlasti vzděláváﾐí ﾐeHo asisteﾐčﾐíIh 
služeH a v oHlasti ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏového vzděláváﾐí dětí a ﾏládeže 

Jedﾐá se o praIo┗ﾐík┞ ┗šeIh t┞pů orgaﾐizaIí praIujíIíIh s dětﾏi do ヱヵ let – jedﾐa z klíčo┗ýIh skupiﾐ 
reprezeﾐtujíIíIh odHorﾐík┞, kteří jsou příﾏýﾏi aktér┞ práIe s žák┞ a dětﾏi. T┞to osoH┞ se ﾏohou 

zapojit do praIo┗ﾐíIh skupiﾐ, ŘídíIího ┗ýHoru, účastﾐit se teﾏatiIkýIh setká┗áﾐí, podílet se ﾐa přeﾐosu 
zkušeﾐostí ┗zájeﾏﾐě a ﾏezi zástupIi zájﾏo┗ého a forﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí. Cíleﾏ je prohlouHeﾐí a 
Hudo┗áﾐí spolupráIe, ﾐeHoť zájﾏo┗é a ﾐeforﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí plﾐí s┗ou ﾐezastupitelﾐou roli ┗e 
┗ýIho┗ﾐě ┗zdělá┗aIíﾏ proIesu. V┞t┗ořeﾐíﾏ ┗hodﾐýIh ┗olﾐočaso┗ýIh akti┗it dopoﾏohou tito 

praIo┗ﾐíIi ke sﾏ┞sluplﾐéﾏu ┗┞užití ┗olﾐého času dětí a žáků do ヱヵ let. 

 

PraIovﾐíIi orgaﾐizaIí půsoHíIíIh ve vzděláváﾐí, výzkuﾏu a poradeﾐství  

Touto Iílo┗ou skupiﾐou se rozuﾏí praIo┗ﾐíIi půsoHíIí ┗ orgaﾐizaIíIh zaﾏěřeﾐýIh ﾐa ┗zdělá┗áﾐí, 
┗ýzkuﾏ a poradeﾐst┗í, jako jsou pedagogiIko-ps┞IhologiIké poradﾐ┞, NNO, NIDV, EDUin, ┗ýzkuﾏﾐé 
ústa┗┞ kariérﾐí poradﾐ┞, ﾐadaIe atd., jejiIhž podíl ﾐa akti┗itě Hudo┗áﾐí zﾐalostﾐíIh kapaIit je 
ﾐeopoﾏeﾐutelﾐý. V ráﾏIi klíčo┗ýIh akti┗it projekt Iílí ﾐa ┗ětší propojeﾐí těIhto praIo┗ﾐíků s ostatﾐíﾏi 
aktér┞ ┗zdělá┗áﾐí a k podﾐěIo┗áﾐí iﾐo┗aIí ┗e ┗zdělá┗áﾐí s důrazeﾏ ﾐa soIiálﾐě ┗┞loučeﾐé skupiﾐ┞, žák┞ 
ohrožeﾐé školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ a ﾐa podporu poradeﾐst┗í a pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí. Tito 
praIo┗ﾐíIi se opět ﾏohou zapojit do praIo┗ﾐíIh skupiﾐ, ŘídíIího ┗ýHoru ﾐeHo se účastﾐit teﾏatiIkýIh 
setká┗áﾐí apod.  

 

PraIovﾐíIi popularizujíIí vědu a kurikulárﾐí reforﾏu 

OHdoHﾐě i tito praIo┗ﾐíIi se ﾏohou zapojit do praIo┗ﾐíIh skupiﾐ, teﾏatiIkýIh setká┗áﾐí a také při 
předá┗áﾐí zkušeﾐostí, ﾐapř. ohledﾐě ﾐo┗ýIh ┗ýuko┗ýIh ﾏetod. K zapojeﾐí zástupIů této skupiﾐ┞ Hude 
┗┞užito přede┗šíﾏ osoHﾐíIh koﾐtaktů aktérů projektu. Moti┗aIí Iílo┗é skupiﾐ┞ je ﾏožﾐost 
prezeﾐto┗áﾐí ﾐo┗ýIh ┗ědeIkýIh pozﾐatků a zﾏěﾐ ┗ kurikulárﾐí reforﾏě a získáﾐí zpětﾐé ┗azH┞ 
z pedagogiIké pra┝e, Iož uﾏožﾐí zﾏěﾐit ﾐefuﾐkčﾐí postup┞ a pr┗k┞ dosa┗adﾐího s┞stéﾏu ┗zdělá┗áﾐí. 

 

Rodiče dětí a žáků 

Je důležité, aH┞ se rodiče zapojili do ┗zdělá┗áﾐí s┗ýIh dětí. Pro rodiče ﾏůže Hýt ﾏoti┗ujíIí HudouIﾐost 
jejiIh dětí a k┗alit┞ ┗ýuk┞. VeliIe účiﾐﾐé je, pokud rodiče zjistí, že jejiIh dítěti je ┗ěﾐo┗áﾐa ﾏa┝iﾏálﾐí 
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péče. Na┗azo┗áﾐíﾏ koﾐtaktů rodičů, žáků a škol┞ H┞ ﾏělo ┗ést k prohlouHeﾐí jejiIh další spolupráIe a 
k ┗ýrazﾐéﾏu sﾐižo┗áﾐí popř. eliﾏiﾐaIi riziko┗ýIh faktorů. MAP Iílí pře┗ážﾐě ﾐa akti┗ﾐí rodiče půsoHíIí 
Huď ┗ ráﾏIi školskýIh rad, aﾐeHo ┗ priﾐIipu zajíﾏajíIí se o děﾐí ┗e školáIh, školskýIh zařízeﾐíIh a ﾏajíIí 
zájeﾏ ﾐa roz┗oji ﾏetod a foreﾏ práIe s dětﾏi do ヱヵ let. Rodiče se opět ﾏohou zapojit do praIo┗ﾐíIh 
skupiﾐ, ŘídíIího ┗ýHoru ﾐeHo se účastﾐit teﾏatiIkýIh setká┗áﾐí apod. 

 

VedouIí praIovﾐíIi škol a školskýIh zařízeﾐí 

VedouIí praIo┗ﾐíIi škol a školskýIh zařízeﾐí jsou klíčo┗ou skupiﾐou z hlediska přeﾐosu iﾐforﾏaIí a 
ﾐaHídek ﾏožﾐostí ┗┞užití akti┗it projektu pro pedagogiIké praIo┗ﾐík┞, další praIo┗ﾐík┞ ┗e školáIh, 
rodiče dětí a žáků apod. VedouIí praIo┗ﾐíIi škol jsou zapojeﾐi ┗ ŘídíIíﾏ ┗ýHoru i ┗ pracovﾐíIh 
skupiﾐáIh. Tato Iílo┗á skupiﾐa je také zapojeﾐa do přípra┗┞ a realizaIe strategiIkého ráﾏIe ﾏístﾐíIh 
akčﾐíIh pláﾐů. Koﾏuﾐikačﾐíﾏ kaﾐáleﾏ je přede┗šíﾏ adresﾐé zasíláﾐí iﾐforﾏaIí, poz┗áﾐek apod. a také 
osoHﾐí koﾏuﾐikaIe čleﾐů projekto┗ého týﾏu s ┗edouIíﾏi praIo┗ﾐík┞.  

V ráﾏIi přípra┗┞ žádosti o podporu H┞li oslo┗eﾐi se žádostí o účasti ﾐa projektu ┗šiIhﾐi ředitelé 
ﾏateřskýIh a základﾐíIh škol ﾐa úzeﾏí SO ORRP HoliIe ふヱΒぶ. OfiIiálﾐí souhlas se zapojeﾐíﾏ do projektu 
dalo žadateli ヱヰヰ% škol. 

 

Veřejﾐost 

Veřejﾐost je Ihápáﾐa ┗ ﾐejširšíﾏ sﾏ┞slu slo┗a, příﾏo či ﾐepříﾏo získá iﾐforﾏaIe o MAP  Hez ohledu ﾐa 
akti┗itu ┗ůči MAP. Příﾐos pro ┗eřejﾐost je spojeﾐ s ┗┞t┗ořeﾐíﾏ ﾏoti┗ujíIí kultur┞ ﾐa školáIh. Veřejﾐost 
je iﾐforﾏo┗áﾐa prostředﾐiIt┗íﾏ ┘eHu a čláﾐků. Dík┞ ote┗řeﾐosti projektu je ﾏožﾐo zapojeﾐí i této 
skupiﾐ┞ do akti┗it projektu. Klíčo┗ý aktéři jako jsou zástupIi ITI HradeIko-parduHiIké ﾏetropolitﾐí 
oHlasti, ParduHiIkého kraje, MAS HoliIko, DoHro┗olﾐého s┗azku oHIí HoliIka ﾐeHo Krajská hospodářská 
komora se ﾏohou zapojit do praIo┗ﾐíIh skupiﾐ, ŘídíIího ┗ýHoru ﾐeHo se účastﾐit teﾏatiIkýIh 
setká┗áﾐí apod. Moti┗aIí pro ┗eřejﾐost ﾏůže Hýt z┗ýšeﾐí po┗ědoﾏí o dostupﾐosti a k┗alitě ┗zdělá┗áﾐí 
v ráﾏIi ORP a ﾏožﾐost o┗li┗ﾐit HudouIí ┗ý┗oj ┗e ┗zdělá┗áﾐí.  

 

ZaﾏěstﾐaﾐIi veřejﾐé správy a zřizovatelů škol půsoHíIíIh ve vzdělávaIí politiIe 

)řizo┗atelé škol jsou také důležitýﾏi aktér┞ projektu. )ástupIi zřizo┗atelů jsou čleﾐ┞ ŘídíIího ┗ýHoru, 
dále se ﾏohou účastﾐit teﾏatiIkýIh setká┗áﾐí, praIo┗ﾐíIh skupiﾐ, apod. SpolupráIe ﾏezi zřizo┗ateli a 
┗edeﾐíﾏ škol je důležitá z hlediska iﾐ┗estičﾐíIh, ale i ﾐeiﾐ┗estičﾐíIh záﾏěrů. Hla┗ﾐíﾏ koﾏuﾐikačﾐíﾏ 
kaﾐáleﾏ je adresﾐé zasíláﾐí poz┗áﾐek, zprá┗ a dále osoHﾐí koﾏuﾐikaIe čleﾐů projekto┗ého týﾏu se 
zástupIi této skupiﾐ┞.  

V ráﾏIi přípra┗┞ žádosti o podporu H┞li oslo┗eﾐi se žádostí o účasti ﾐa projektu ┗šiIhﾐi zřizo┗atelé škol 
ﾐa úzeﾏí SO ORP HoliIe ふヱヰぶ. OfiIiálﾐí souhlas se zapojeﾐíﾏ do projektu dalo žadateli ヱヰヰ% zřizo┗atelů 
škol. Oslo┗eﾐa H┞la i ┗edouIí odHoru školst┗í MěÚ HoliIe, která Hude dokoﾐIe čleﾐeﾏ realizačﾐího 
týﾏu. 
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4.2. Nástroje a prostředky komunikace 

Nástroje a prostředk┞ koﾏuﾐikaIe jsou zaﾏěřeﾐ┞ zejﾏéﾐa ﾐa zapojeﾐí zaiﾐtereso┗aﾐýIh straﾐ, 
dotčeﾐé ┗eřejﾐosti, a to ﾐejeﾐ odHorﾐé, ale Io ﾐejširší. KoﾏuﾐikaIe MAP s ┗eřejﾐostí zajistí ﾐejlepší 
podﾐět┞ z teréﾐu a posílí dů┗ěru zaiﾐtereso┗aﾐýIh straﾐ ┗ MAP jako traﾐspareﾐtﾐí ﾐástroj.  

Účeleﾏ z┗oleﾐýIh ﾐástrojů a prostředků puHliIit┞ je přede┗šíﾏ akti┗ﾐě oslo┗o┗at jedﾐotli┗Ie a 
zaiﾐtereso┗aﾐé Iílo┗é skupiﾐ┞ MAP, ﾏoti┗o┗at ┗eřejﾐost k akti┗ﾐíﾏu zapojeﾐí do t┗orH┞ a realizaIe 
MAP ふresp. projektuぶ, zpřístupﾐit akti┗it┞ a ┗ýstup┞ projektu k připoﾏíﾐko┗áﾐí a sděleﾐí zpětﾐé ┗azH┞. 

 

4.2.1. Nástroje vnitřní komunikace 

Tištěﾐé prostředky  

 ┗eškeré tištěﾐé prostředk┞ dispoﾐují ofiIiálﾐíﾏ logeﾏ OP VVV ┗ souladu s pra┗idl┞ puHliIit┞ a 
grafiky programu, 

 ┗šeIhﾐ┞ ofiIiálﾐí ﾏateriál┞ a dokuﾏeﾐt┞ jsou zpraIo┗á┗áﾐ┞ ﾐa hla┗ičko┗ý papír s ┗ýše 
u┗edeﾐýﾏ logeﾏ, ﾐáz┗eﾏ a čísleﾏ projektu, a to ┗ podoHě Hare┗ﾐé ﾐeHo čerﾐoHílé, 

 dokuﾏeﾐtaIe projektu ┗ tištěﾐé podoHě je řazeﾐa do šaﾐoﾐů ozﾐačeﾐýIh logeﾏ OP VVV ┗ 
souladu s pravidly publicity a grafiky programu. 

 

Internet  

 iﾐforﾏaIe o projektu, aktuálﾐí dokuﾏeﾐt┞, ┗ýstup┞ či iﾐforﾏačﾐí zdroje jsou ┗eřejﾐě dostupﾐé 
ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MAS HoliIko ふwww.holicko.cz), kde je zřízeﾐa záložka s ﾐáz┗eﾏ „MAP 
┗zdělá┗áﾐí“ (http://holicko.cz/map-vzdelavani.html), 

 dokuﾏeﾐt┞ jsou ke stažeﾐí, odkaz┞ ﾐa ┗eřejﾐě dostupﾐé iﾐforﾏaIe ﾐa iﾐterﾐetu jsou fuﾐkčﾐí 
prostředﾐiIt┗íﾏ prokliku. 

 

E-mail  

 e-ﾏailo┗á koﾏuﾐikaIe proHíhá ┗ ráﾏIi ┗ﾐitřﾐí koﾏuﾐikaIe ﾏezi čleﾐ┞ realizačﾐího týﾏu, ┗ůči 
ŘídíIíﾏu ┗ýHoru a praIo┗ﾐíﾏ skupiﾐáﾏ MAP, 

 klíčo┗é iﾐforﾏaIe, staﾐo┗iska či zá┗ažﾐá sděleﾐí jsou arIhi┗o┗áﾐa i ┗ tištěﾐé podoHě ┗ 
dokumentaci projektu. 

 

Porady a jedﾐáﾐí  

 realizačﾐí týﾏ se sIhází ﾐa pra┗idelﾐýIh poradáIh, z ﾐiIhž jsou pořizo┗áﾐ┞ zápis┞ a t┞to jsou 

uložeﾐ┞ ┗ dokuﾏeﾐtaIi projektu, 
 realizátor projektu se sIhází s partﾐereﾏ projektu ﾐa pra┗idelﾐýIh jedﾐáﾐíIh, kde doIhází k 

┗ýﾏěﾐě iﾐforﾏaIí o průHěhu realizaIe projektu, z jedﾐáﾐí jsou pořizo┗áﾐ┞ zápis┞ a t┞to jsou 
uložeﾐ┞ ┗ dokuﾏeﾐtaIi projektu, 

http://www.holicko.cz/
http://holicko.cz/map-vzdelavani.html
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 ┗šeIhﾐ┞ praIo┗ﾐí orgáﾐ┞ MAP ふŘídíIí ┗ýHor, praIo┗ﾐí skupiﾐ┞ぶ se sIházejí ┗ předeﾏ 
staﾐo┗eﾐýIh terﾏíﾐeIh, z jejiIh jedﾐáﾐí je pořizo┗áﾐ zápis, který je ┗žd┞ uložeﾐ ┗ dokuﾏeﾐtaIi 
projektu, 

 zápis┞ z jedﾐáﾐí realizačﾐího týﾏu i praIo┗ﾐíIh orgáﾐů MAP jsou ┗šeﾏ čleﾐůﾏ zasláﾐ┞ k 
připoﾏíﾐko┗áﾐí, tepr┗e poté jsou fiﾐalizo┗áﾐ┞ a ┗ případě praIo┗ﾐíIh orgáﾐů MAP i z┗eřejﾐěﾐ┞ 
ﾐa ┘eHu projektu ふ┗iz ┗ýšeぶ, 

 z jedﾐáﾐí praIo┗ﾐíIh orgáﾐů MAP je pořizo┗áﾐa fotodokuﾏeﾐtaIe, která je arIhi┗o┗áﾐa ┗ 
elektroﾐiIké podoHě. 

 

OsoHﾐí koﾏuﾐikaIe  

 přede┗šíﾏ forﾏa rozho┗orů a diskuse, 
 týká se ┗šeIh ﾐositelů ┗ﾐitřﾐí koﾏuﾐikaIe MAP. 

 

4.2.2. Nástroje vnější komunikace 

Koﾏuﾐikačﾐí prostředky realizátora a partﾐera projektu  

 ﾐa začátku realizaIe projektu H┞l sesta┗eﾐ sezﾐaﾏ klíčo┗ýIh aktérů ふškol┞ a školská zařízeﾐí, 
organizace posk┞tujíIí zájﾏo┗é a ﾐeforﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐíぶ – slouží jako adresář pro adresﾐé 
rozesíláﾐí ┗eškerýIh podkladů a poz┗áﾐek, 

 adresﾐý ﾏailiﾐg ┗šeﾏ dotčeﾐý aktérůﾏ z úzeﾏí, 
 iﾐforﾏaIe o projektu, aktuálﾐí dokuﾏeﾐt┞, ┗ýstup┞ či iﾐforﾏačﾐí zdroje jsou ┗eřejﾐě dostupﾐé 

ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MAS HoliIko ふwww.holicko.cz), kde je zřízeﾐa záložka s ﾐáz┗eﾏ „MAP 
┗zdělá┗áﾐí“ ふhttp://holicko.cz/map-vzdelavani.html), 

 Zpravodaj MAS Holicko – vydá┗áﾐ ヲ┝ ročﾐě, rozesíláﾐ do Ielého úzeﾏí HoliIka, 
 účast ﾐa růzﾐýIh kulturﾐíIh a propagačﾐíIh akIích, jak ﾐa úzeﾏí ORP HoliIe i ﾏiﾏo ﾐěj -  

informovanost ┗eřejﾐosti o realizaIi a ┗ýstupeIh projektu. Pro t┞to účel┞ H┞l ┗┞roHeﾐ roll-up, 

ﾐa kteréﾏ jsou u┗edeﾐ┞ základﾐí iﾐforﾏaIe o projektu, 

 zá┗ěrečﾐá koﾐfereﾐIe Hude realizo┗áﾐa po sIh┗áleﾐí fiﾐálﾐí ┗erze MAP a zá┗ěrečﾐé e┗aluaIi 
projektu. 

 

Tištěﾐé prostředky  

 ┗eškeré tištěﾐé prostředk┞ dispoﾐují ofiIiálﾐíﾏ logeﾏ OP VVV ┗ souladu s pra┗idl┞ puHliIit┞ a 
grafiky programu, 

 ┗šeIhﾐ┞ ofiIiálﾐí ﾏateriál┞ a dokuﾏeﾐt┞ jsou zpraIo┗á┗áﾐ┞ ﾐa hla┗ičko┗ý papír s ┗ýše 
u┗edeﾐýﾏ logeﾏ, doplﾐěﾐé případﾐě ﾐáz┗eﾏ a čísleﾏ projektu, a to ┗ podoHě Hare┗ﾐé ﾐeHo 
čerﾐoHílé, 

 dokuﾏeﾐtaIe projektu ┗ tištěﾐé podoHě je řazeﾐa do šaﾐoﾐů ozﾐačeﾐýIh logem OP VVV v 

souladu s pravidly publicity a grafiky programu. 

 

http://www.holicko.cz/
http://holicko.cz/map-vzdelavani.html
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Čláﾐky  

 podá┗ají aktuálﾐí iﾐforﾏaIe o MAP, akti┗itáIh a ┗ýstupeIh projektu, 
 ﾏohou ﾏít i r┞ze odHorﾐé zaﾏěřeﾐí ┗┞plý┗ajíIí z oHsahu MAP, 
 ┗ýHěr ﾏédií ﾐeﾐí oﾏezeﾐ. 

 

Rozhovor  

 ┗┞uží┗áﾐ při koﾏuﾐikaIi s ﾏédii, 
 určeﾐ přede┗šíﾏ pro podáﾐí doplňujíIíIh a aktuálﾐíIh iﾐforﾏaIí o MAP a projektu, 
 ┗ýHěr ﾏédií ﾐeﾐí omezen. 

 

Internet  

 iﾐforﾏaIe o projektu, aktuálﾐí dokuﾏeﾐt┞, ┗ýstup┞ či iﾐforﾏačﾐí zdroje jsou ┗eřejﾐě dostupﾐé 
ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MAS HoliIko ふwww.holicko.cz), kde je zřízeﾐa záložka s ﾐáz┗eﾏ „MAP 
┗zdělá┗áﾐí“ ふhttp://holicko.cz/map-vzdelavani.html), 

 dokuﾏeﾐt┞ jsou ke stažeﾐí, odkaz┞ ﾐa ┗eřejﾐě dostupﾐé informace na internetu jsou fuﾐkčﾐí 
prostředﾐiIt┗íﾏ prokliku. 

 

E-mail  

 e-ﾏailo┗á koﾏuﾐikaIe proHíhá ┗ ráﾏIi ┗ﾐější koﾏuﾐikaIe sﾏěreﾏ k ┗eřejﾐosti, starostůﾏ oHIí 
SO ORP Holice, MŠMT, ParduHiIkéﾏu kraji, KAP, ITI Hradecko-parduHiIké ﾏetropolitﾐí oHlasti 
a NIDV, 

 klíčo┗é iﾐforﾏaIe, staﾐo┗iska či zá┗ažﾐá sděleﾐí jsou arIhi┗o┗áﾐa i ┗ tištěﾐé podoHě ┗ 
dokumentaci projektu. 

 

OsoHﾐí koﾏuﾐikaIe  

 přede┗šíﾏ forﾏa rozho┗orů a diskuse, 
 týká se ┗šeIh ﾐositelů ┗ﾐější koﾏuﾐikaIe MAP. 

 

4.3. Seznam relevantních aktérů ve vzdělávání dětí a mládeže do 15 let 

Již ┗ přípra┗ﾐé fázi projektu H┞lo ┗┞t┗ořeﾐo partﾐerst┗í ﾏezi aktér┞, kteří o┗li┗ňují ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí 
SO ORP HoliIe. Realizátor projektu ┗e spolupráIi s partﾐereﾏ projektu oslo┗il ┗šeIhﾐa školská zařízeﾐí, 
která o┗li┗ňují ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí SO ORP HoliIe. VšeIhﾐ┞ škol┞ (18) proje┗il┞ zájeﾏ o účast ┗ 
projektu. OfiIiálﾐí souhlas se zapojeﾐíﾏ do projektu dalo žadateli ヱヰヰ% škol a zřizo┗atelů z úzeﾏí.  

http://www.holicko.cz/
http://holicko.cz/map-vzdelavani.html
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Každá škola se ﾐa┗íI ┗┞jádřila o jaký t┞p spolupráIe ﾏá zájeﾏ: 

 pra┗idelﾐé iﾐforﾏo┗áﾐí zasíláﾐíﾏ iﾐforﾏačﾐího ﾏateriálu, 
 akti┗ﾐí iﾐforﾏo┗aﾐost ﾐa společﾐýIh ﾐeHo iﾐdi┗iduálﾐíIh jedﾐáﾐíIh, 
 koﾐzultaIe, tj. sHěr připoﾏíﾐek, zjišťo┗áﾐí postoje a staﾐo┗iska ke ┗zﾐikajíIíﾏu a fiﾐálﾐíﾏu 

pláﾐu, 
 zástupIe příﾏo ┗ praIo┗ﾐíIh skupiﾐáIh ﾐeHo řídíIíﾏ ┗ýHoru. 

 

Tab. 3: Sezﾐaﾏ zapojeﾐýIh škol do MAP SO ORP HoliIe 

Číslo Název školy RED_IZO Zřizovatel Typ spolupráIe v MAP 

1 Mateřská škola Býšť, okres ParduHiIe 600095355 OHeI Býšť Pra┗idelﾐé iﾐforﾏo┗áﾐí 

2 
)ákladﾐí škola Eduarda Nápra┗ﾐíka Býšť, okres 
Pardubice 

600096149 OHeI Býšť Akti┗ﾐí spolupráIe 

3 Mateřská škola Dolﾐí Ro┗eň, okres ParduHiIe 600095533 OHeI Dolﾐí Ro┗eň Pra┗idelﾐé iﾐforﾏo┗áﾐí 

4 
Masar┞ko┗a základﾐí škola Dolﾐí Ro┗eň, okres 
Pardubice 

600096076 Obec Dolﾐí Ro┗eň Akti┗ﾐí spolupráIe 

5 Mateřská škola Dolﾐí ŘediIe, okres ParduHiIe 600095819 OHeI Dolﾐí ŘediIe Pra┗idelﾐé iﾐforﾏo┗áﾐí 

6 )ákladﾐí škola Dolﾐí ŘediIe, okres ParduHiIe 600096424 OHeI Dolﾐí ŘediIe Akti┗ﾐí spolupráIe 

7 
Mateřská škola HoliIe, Holubova 39, okres 

Pardubice 
600095282 Město HoliIe Pra┗idelﾐé iﾐforﾏo┗áﾐí 

8 
Mateřská škola HoliIe, ParduHiIká ΓΓヲ, okres 
Pardubice 

600095274 Město HoliIe Akti┗ﾐí spolupráIe 

9 
Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká, okres 
Pardubice 

600095461 Město HoliIe Akti┗ﾐí spolupráIe 

10 
)ákladﾐí škola HoliIe, HoluHo┗a ヴΑ, okres 
Pardubice 

600096513 Město HoliIe Akti┗ﾐí spolupráIe 

11 
)ákladﾐí škola HoliIe, Koﾏeﾐského ヱヰヰ, okres 
Pardubice 

600096611 Město HoliIe Pra┗idelﾐé iﾐforﾏo┗áﾐí 

12 
Mateřská škola Horﾐí Jeleﾐí, příspě┗ko┗á 
organizace 

600095452 Město Horﾐí Jeleﾐí Akti┗ﾐí spolupráIe 

13 
)ákladﾐí škola Horﾐí Jeleﾐí, příspě┗ko┗á 
organizace 

600096262 Město Horﾐí Jeleﾐí Akti┗ﾐí spolupráIe 

14 )ákladﾐí škola Horﾐí ŘediIe, okres ParduHiIe 600096432 OHeI Horﾐí ŘediIe Akti┗ﾐí spolupráIe 

15 Mateřská škola Ch┗ojeﾐeI, okr. ParduHiIe 669000086 Obec Chvojenec Pra┗idelﾐé iﾐforﾏo┗áﾐí 

16 Mateřská škola Uhersko, okres ParduHiIe 600095908 Obec Uhersko Akti┗ﾐí spolupráIe 

17 
)ákladﾐí škola a ﾏateřská škola Ostřetíﾐ, 
okres Pardubice 

600096467 OHeI Ostřetíﾐ Akti┗ﾐí spolupráIe 

18 Mateřská škola BuHliﾐka 691006741 Markéta Vohralíko┗á Pra┗idelﾐé iﾐforﾏo┗áﾐí 
     

Počet škol zapojeﾐýIh do MAP ﾐa úzeﾏí ORP HoliIe 18 100 %  

Počet aktivﾐě zapojeﾐýIh škol do MAP 11 61 %  



  

Iﾏpleﾏeﾐtačﾐí část 
Místﾐí akčﾐí pláﾐ pro SO ORP HoliIe ヲヰヱ6 - 2023 
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V případě orgaﾐizaIí posk┞tujíIíIh ﾐeforﾏálﾐí zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí realizátor projektu pro┗edl ﾏístﾐí 
šetřeﾐí také již ┗ přípra┗ﾐé fázi projektu. B┞lo zjištěﾐo, že tako┗ýIhto orgaﾐizaIí je ﾐa úzeﾏí HoliIka ke 
ヱヶヰ. Nej┗ětší koﾐIeﾐtraIe těIhto orgaﾐizaIí je saﾏozřejﾏě ┗ HoliIíIh – ┗e spádo┗éﾏ ﾏěstě, kde jsﾏe 
jiIh ﾐapočítali ヵヲ.  

Aktuálﾐí sezﾐaﾏ poskytovatelů zájﾏového, ﾐeforﾏálﾐího a Ieloživotﾐího vzděláváﾐí ﾐa úzeﾏí SO 
ORP Holice je ke stažeﾐí zde:  
file:///C:/Users/user/Downloads/Seznam%20zjmovho%20a%20neformlnho%20vzdlvn_ORP%20Holic

e.pdf  

Realizátor projektu si z tohoto seznamu vytipoval pouze t┞ orgaﾐizaIe, jejiIhž hla┗ﾐí čiﾐﾐostí je 
┗zdělá┗áﾐí dětí ﾐeHo dospělýIh. T┞to orgaﾐizaIe H┞l┞ oslo┗eﾐ┞ a dal┞ realizačﾐíﾏu týﾏu souhlas se 
zapojeﾐíﾏ do projektu. 

 

Tab. 4: Sezﾐaﾏ zapojeﾐýIh poskytovatelů zájﾏového, ﾐeforﾏálﾐího a Ieloživotﾐího vzděláváﾐí do 

MAP SO ORP Holice 

Číslo 
Název poskytovatele zájﾏového, ﾐeforﾏálﾐího a 

Ieloživotﾐího vzděláváﾐí RED_IZO Zřizovatel 

1 )ákladﾐí uﾏěleIká škola Karla MaliIha 600096602 Město HoliIe 

2 Důﾏ dětí a ﾏládeže HoliIe 600096696 Město HoliIe 

3 Rodiﾐﾐé a ┗zdělá┗aIí Ieﾐtruﾏ HolouHek - 
OHlastﾐí charita 

Pardubice 

4 Artykadlo - Dita ValaIho┗á 

5 Český hudeHﾐí táHor ﾏládeže o.p.s. - - 

6 Vzdělá┗aIí Ieﾐtruﾏ Paprsek z.s. - - 

 

 

file:///C:/Users/user/Downloads/Seznam%20zjmovho%20a%20neformlnho%20vzdlvn_ORP%20Holice.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Seznam%20zjmovho%20a%20neformlnho%20vzdlvn_ORP%20Holice.pdf

