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Cíl a účel komunikačního plánu
Cílem Komunikačního plánu Místního akčního plánu ORP Kadaň 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.

Hlavní principy komunikace
- volba vhodných komunikačních nástrojů pro jednotlivé cílové skupiny
- zajištění informovanosti všech cílových skupin
- pravidelný kontakt se všemi cílovými skupinami
- srozumitelné, transparentní, přehledné a dostupné informace o dění v projektu

Popis zapojení dotčené veřejnosti a konzultačního procesu
Komunikační plán MAP3 ORP Kadaň obsahuje přehled jednotlivých cílových skupin projektu a
přehled nástrojů, které jsou při realizace místního akčního plánu využívány k oslovení dotčené
veřejnosti, ke komunikaci s cílovými skupinami a zapojenými aktéry a k publicitě projektu. Dále
obsahuje popis aktivit a realizace konzultačního procesu.
Tento dokument byl vypracován v souladu s metodikou Postupy MAP III, Metodika tvorby místních
akčních plánů v oblasti vzdělávání.

1. Cílové skupiny projektu
Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků
Učitelé budou prakticky zapojeni do všech klíčových aktivit, budou členy ŘV, PS. Dále budou
pravidelně informování o aktivitách skrze koordinátory na školách (většinou ředitelé/ředitelky těchto
zařízení) či členy PS a to formou sdílení ve sborovnách. V neposlední řadě budou dále informováni či
budou moci sami komunikovat s RT MAP prostřednictvím elektronické komunikace a se zacílením na
relevantní odbornosti i prostřednictvím webu a FB profilu projektu.
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Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství
Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství budou zapojeni např.
členstvím v Řídícím výboru nebo v pracovních skupinách. Dále budou součástí připomínkových řízení
výstupů projektu, tedy KA. Předpokládáme, že pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu
a poradenství budou aktivně vystupovat na PS a také zapojeni do evaluačních procesů projektu.
Veřejnost
V rámci projektu budeme veřejnost zapojovat a informovat prostřednictvím médií, ať už webovými
stránkami, FB profilem projektu nebo novinovými články prostřednictvím regionálních periodik, dále
informacemi na webech zřizovatelů škol, nástěnkách škol apod.
Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelé škol jsou zásadní cílovou skupinou pro strategické
plánování rozvoje vzdělávání. Důležitá je (ze zkušeností z předchozí realizace MAP) především
komunikace mezi školou a zřizovatelem, která je často nastavena v minimalistické podobě. Budeme
komunikovat se zřizovateli tak, abychom je v komunikaci co nejvíce propojili se školami a vzbudili jejich
zájem o obsah a kvalitu vzdělávacího procesu. Zástupci zřizovatelů budou členy ŘV a pracovní skupiny
pro financování. Komunikace bude probíhat elektronicky na základě vytvořeného adresáře emailových adres, dále zveřejňováním pozvánek na webech a nástěnkách obcí a měst, prostřednictvím
webu projektu a FB profilu, v regionálním tisku. Všichni zřizovatelé byli osloveni a informováni o
zapojení,, svých" škol do projektu.
Rodiče dětí a žáků
Rodiče budou v projektu členy Řídícího výboru a v ideálním případě i některých pracovních skupin.
Komunikace s touto CS bude probíhat prostřednictvím e-mailové korespondence (u již zapojených a
tam, kde je známa adresa), dále regionálních periodik, webu, FB, plakátů a poutačů umístěných ve
školách, dalším komunikačním kanálem jsou informace poskytnuté od ředitele směrem k rodičovským
sdružením a spolkům.
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2. Komunikační nástroje
Seznamy a adresáře aktérů
Podklad pro komunikaci s jednotlivými subjekty bude tvořit rozsáhlý seznam aktérů, který vznikl již
v realizaci předchozího projektu MAP a byl v rámci rozběhu aktuálního projektu aktualizován a
doplněn. Jedná se o adresář všech mateřských, základních, základních uměleckých škol, středisek
volného času, členů PS, členů ŘV, a všech ostatních identifikovaných aktérů ve vzdělávání dětí a žáků v
území, včetně kontaktních osob, adres, e-mailů, telefonních kontaktů. Adresáře nejsou nikde
zveřejňovány a slouží pouze členům realizačního týmu projektu pro komunikace s partnery.
Elektronická komunikace
Nejpoužívanější a velmi efektivní metodou komunikace s partnery je elektronická komunikace
prostřednictvím e-mailu. Primárním zdrojem informací pro zapojené školy bude pravidelný měsíční
newsletter zasílaný na každou zapojenou školu. Prostřednictvím elektronické komunikace budou dále
zasílány i další informace, pozvánky, dokumenty, připomínky a návrhy. Partneři často využívají
elektronickou komunikaci k pokládání dotazů a sdílení různých námětů, které se k realizaci projektu
vztahují. V rámci elektronické komunikace bude využíváno i elektronických dotazníků prostřednictvím
formulářů Google. Elektronická komunikace je velmi využívána i v rámci komunikace mezi členy
realizačního týmu. Stejným způsobem budou zasílány i tiskové zprávy médiím a pozvánky na veřejné
aktivity. Vzhledem ke zkušenostem z předchozího období bude tato forma komunikace využívána i
v případě opětovného zavedení protiepidemických opatření a omezení možnosti osobního setkávání a
komunikace.
Osobní komunikace
Jedná se o velmi zásadní způsob komunikace s partnery a dalšími aktéry v území. Vzhledem
k charakteru projektu a specifikům území, ve kterém je projekt realizován se již v předchozím projektu
ukázal tento způsob komunikace jako nenahraditelný. Tento způsob komunikace je upřednostňován
v některých aktivitách projektu. Osobní komunikací probíhají úvodní konzultace s řediteli škol, porady
členů realizačního týmu a další konzultace členů realizačního týmu, jednání se zřizovateli, jednání ŘV
(s výjimkou hlasování per rollam), setkání PS a setkání celého partnerství.
Telefonický kontakt
V případě rychlého spojení se jedná o velmi efektivní způsob komunikace. Mobilní kontakty na
koordinátory odborného týmu jsou veřejně dostupné na webu projektu a na materiálech k projektu a
jsou členy Partnerství a ostatními zájemci o tématiku vzdělávání dětí a žáků využívány.
Internet, sociální sítě
Veškeré informace bude možné nalézt na webových stránkách projektu a odkazem na stránkách
MAS Vladař, o. p. s., který je realizátorem projektu. Prostřednictvím sociálních sítí bude docházet k
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propagaci aktivit projektu či zveřejňování dalších relevantních informací. Zájemci mají možnost na
sítích také položit dotazy vztahující se k projektu, příp. zasílat náměty, připomínky realizačnímu týmu.
Média
Pravidelně budou zasílané tiskové zprávy o projektu zástupcům regionálního tisku
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3. Formy zapojení jednotlivých typů subjektů
Všichni identifikovaní aktéři jsou zapojeni minimálně formou informování o všech aktivitách projektu
a možností účastnit se připomínkových řízení některých výstupů projektu.
Konzultační proces v rámci projektu bude probíhat v souladu s metodikou Postupy MAP3,
- každý MAP bude aktivně využívat sociální média,
- informace o MAP bude zveřejněna v místních nebo jiných médiích minimálně 1x v průběhu každých
započatých šesti měsíců realizace projektu,
- realizace informativního setkání ke kvalitě vzdělávání s relevantními aktéry, zastupiteli a dalšími
aktéry.
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4. Seznam aktuálně zapojených aktérů
Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace, IČO 72745029
Mateřská škola, ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, IČO 70698449
Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň,ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace, IČO 70698414
Mateřská škola, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, IČO 70698457
Mateřská škola, ul. Žitná 615, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, IČO 70698465
Mateřská škola Račetice 44, příspěvková organizace, IČO 72744847
Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, IČO 70698431
Základní škola a Mateřská škola Chbany, okres Chomutov, IČO 70698368
Základní škola a Mateřská škola Mašťov, okres Chomutov, IČO 70695431
Základní škola a mateřská škola Radonice, okres Chomutov, IČO 46790055
Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov, IČO 47795620
Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň, IČO 46789987
Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov, IČO 46789979
Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov, IČO 46789952
Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov, IČO 46789995
Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov, IČO 46787593
Základní škola sgt. J. C. Kluttze a Mateřská škola Kovářská, okres Chomutov, IČO 47795638
Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres Chomutov, IČO 47795603
Základní škola a Mateřská škola Vejprty, IČO 46787755
Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov, IČO 46787488
Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov, IČO 46787496
Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289, IČO 46790039
ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň, Kpt. Jaroše, 43201 Kadaň, IČO 71342320
Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň, IČO 46789936
Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. A. Komenského 677, okres Chomutov, IČO 46787534
DDM Šuplík Kadaň
RADKA Kadaň z.s.
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5. Komunikační plán
AKTIVITA

ČASOVÝ HARMONOGRAM

CÍLOVÁ SKUPINA

webové stránky projektu

průběžná aktualizace

všechny CS

FB stránka projektu
zveřejňování informací o aktivitách po celou
dobu realizace
jednání Řídícího výboru, komunikace se
členy ŘV
jednání pracovních skupin, komunikace se
členy pracovních skupin

průběžná aktualizace
příležitostně dle potřeby

všechny CS
všechny CS

dle potřeby

informování a komunikace se zástupci
zapojených subjektů
komunikace s odbornou veřejností

průběžně

kontakt členů realizačního týmu se zástupci
souvisejících subjektů a organizací za
účelem propojení a koordinace činností

průběžně dle potřeby

členové
ŘV,
případní hosté
členové pracovních
skupin,
případní
hosté
zástupci zapojených
subjektů
zástupci odborné
veřejnosti
všechny CS

dle potřeby (v souladu s Postupy MAP3)

průběžně dle potřeby

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento Komunikační plán byl projednán a schválen řídícím výborem na jednání řídícího výboru v
Kadani dne 19.9.2022 a podepsán předsedou řídícího výboru. Komunikační plán bude také zveřejněn
na webových stránkách projektu „MAP3 ORP Kadaň“.

V Kadani dne ……………………….

……………………………….…….……………………………………
Mgr. Jan Losenický
předseda Řídícího výboru projektu MAP3 ORP Kadaň
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