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1. Úvod 

 

Místní akční plán vzdělávání v ORP MČ Praha 3 (dále jen „MAP“) je prioritně zaměřen 

na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Smyslem projektu 

je nastartovat spolupráci mezi všemi aktéry z oblasti vzdělávání, vytvořit partnerství 

jako platformu pro výměnu zkušeností  a názorů, zmapovat investiční priority a zlepšit 

spolupráci zřizovatelů a škol samotných.  

Tvorba a realizace Místního akčního plánu vzdělávání na území ORP MČ Praha 3 

respektuje základní principy komunitního plánování. Tento postup umožňuje 

naplňování demokratických principů, jako je svobodné rozhodování občanů o otázkách 

života místní komunity, přenos reálného života a potřeb občanů do usnesení 

odpovědných orgánů, smysluplné a efektivní využívání dostupných zdrojů pro užitek  

a spokojenost občanů. Komunikační strategie navazuje na implementační plán, kde 

byla vytyčena základní pravidla komunikace. 

Jedním z hlavních principů MAP je zapojení cílových skupin (viz dále) do komunitního 

plánování. Máme tak možnost do projednávání důležitých strategických dokumentů 

vzdělávací povahy zapojit všechny aktivní jedince, klíčové osoby a širokou veřejnost. 

Komunikační strategie (KS) je tedy zpracována zejména za účelem: 

 zajištění podílu cílových skupin na rozhodování v oblasti strategie vzdělávací 

politiky 

 propagace a publicity projektu a projektových aktivit 

 předávání informací cílovým skupinám o cílech projektu, o možnostech jejich 

zapojení do jednotlivých aktivit projektu 

 komunikace s celostátními i místními médii 

 popsání metod zapojení veřejnosti 

 nastavení způsobu vzájemné komunikace a informovanosti 

Předkládaná Komunikační strategie je součástí Klíčové aktivity 3 Řízení MAP  

a popisuje propagaci projektu, transfer výsledků do vzdělávací praxe při smysluplném 

využívání dostupných prostředků a nástrojů komunikace. Komunikační strategie 

v rámci Klíčové aktivity 3 vychází z manuálů pro publicitu, požadavků OP VVV  

a řídících orgánů. 
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2. Identifikace projektu 

 
Oblast podpory Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Název příjemce Městská část Praha 3 

Název projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
městské části Praha 3 v rámci výzvy 
02_15-005 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794 

 

3. Výchozí situace projektu 
 
Komunikační strategie projektu MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 je nástrojem pro 
smysluplnou, efektivní a účelovou komunikaci mezi všemi aktéry tak, aby mohly být 
naplněny monitorovací indikátory projektu.  
 
Komunikační strategie zohledňuje následující okolnosti: 
 

 zaměření a cíle projektu 

 rizika projektu  

 cílové skupiny 

 nositelé komunikace  

 nástroje komunikace 
 
Využívání komunikační strategie může napomoci tomu, aby strategický rámec a z něj 
odvozený Roční akční plán byly živými dokumenty, se kterými se opravdu bude 
pracovat a budou sloužit pro potřeby ORP a všech aktérů. 
 

Úspěšnost klíčové aktivity projektu, kterou je strategické plánování aktivit, se 

zcela určitě zvýší, pokud komunikační strategie zajistí odpovídající transfer 

vzdělávacího obsahu jednotlivým aktérům tak, že jednotlivé subjekty vzdělávání 

najdou ve vzdělávacích příležitostech své smysluplné místo a budou vytvářet 

odpovídající nabídku pro děti a žáky MČ Praha 3. 

Jednotný rámec pro sdílení dobré praxe je pak předpokladem toho, že se ve 

vzdělávání naplní spíše formy spolupráce než konkurence, jak je tomu doposud. 

Forem, jak lze toho dosáhnout, je nepochybně mnoho. Jsou velmi proměnlivé a vždy 

záleží na konkrétní povaze materiálu i nastavení lidských zdrojů k dané problematice 

(pohlaví, věk, zkušenost, vzdělání). 
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Hlavním smyslem projektu MAP je podpora dlouhodobé spolupráce v místní 

komunitě a motivace veřejnosti k participaci na procesech plánování. Jedná se 

tedy především o práci s veřejností. K tomu je třeba využít především běžné mediální 

prostředky. 

 

Základními cíli jsou v této oblasti: 

 zvyšování informovanosti o vzdělávací oblasti 

 zvyšování informovanosti o jejich poskytovatelích 

 práce s veřejností jako s potencionálními uživateli vzdělávacích služeb 

 zapojení veřejnost do procesu komunitního plánování, kdy projekt MAP  

a jeho implementace je prostředkem. Sem například patří: tvorba loga, vizuálu, 

práce s místními médii, pravidelná aktualizace webových stránek projektu, 

předávání informací prostřednictvím sociální  sítě Facebook, vydávání bulletinů, 

dotazníková šetření, ankety apod.  

 hodnocení vzdělávacích služeb cílovými skupinami tak, aby zpětnou vazbu bylo 

možno využít pro nastavení podmínek pro další období 

 

 

3.1 Zaměření a cíle projektu 

 

Projekt prioritně řeší problém nízké míry sdílení dobré praxe mezi školami  

a koordinace společných vzdělávacích cílů podle přijaté koncepce rozvoje ORP 

MČ Praha 3 jako takového. Problémem je také menší míra spolupráce mezi 

školami, které mají různé zřizovatele. Sem patří např. soukromé MŠ a speciální 

ZŠ, jejímž zřizovatelem je HMP. Je nutno dodat, že i mezi školami zřizovanými MČ 

Praha 3 není praxe sdílení dobrých zkušeností běžnou součástí jejich činnosti, je 

spíše nahodilá bez přesahu do školské politiky dalších škol. 

Dalším tématem je diferenciace cílů a priorit v oblasti vzdělávání podle 

individuálních zájmů škol a nikoli zřizovatele, byť s ohledem na kurikulární 

dokumenty. Přechod žáků a dětí mezi školami i v rámci MČ je někdy ovlivněn 

rozdílností učebních plánů. Z uvedeného hlediska je vhodné stanovit cílové priority 

pro tuto oblast. 

Projekt se dále zabývá problematikou nízké míry koordinace a plánování investic 

v oblasti předškolního a základního vzdělávání na daném území. Chybí nastavení 

mechanizmů v investičních opatřeních, monitorování investičních potřeb a jejich 

návaznost na vhodné dotační programy. 

Dalším problémem jsou příliš obecné formulace stávajících strategických 

dokumentů. MAP bude komplexním dokumentem, který zanalyzuje a prováže 

jednotlivé strategické materiály a vytyčí konkrétní smysluplné cíle a priority  

v oblasti vzdělávání na daném území. 
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3.2 Monitorovací indikátory projektu 
 

V projektu je celkem navrženo 16 opatření v 8 strategických oblastech vždy pro 

základní a mateřské školy. Následující tabulka uvádí počet aktivit v rámci jednotlivých 

prioritních opatření. U každé aktivity je pak stanoven indikátor, který představuje 

parametr hodnocení efektivity daného procesu. 

Samostatně pak stojí strategická priorita Infrastruktura s předpokladem podání 

projektů podle: 

 způsobilosti investičního záměru pro realizaci v daném dotačním titulu 

 zařazení daného investičního záměru ve strategickém rámci 

 naplnění kritérií strategického rámce pro jednotlivá opatření podle ročního plánu 

 zájmu ředitelů a ředitelek škol o zařazení takového záměru k realizaci 

 posouzení technických podmínek realizace 

 přiměřenosti nákladů cíli 

 udržitelnost nákladů 

Uvedená tabulka shrnuje stávající přehled opatření a aktivit, pro které je projekt 

definován. 

Opatření Počet aktivit pro ZŠ Počet aktivit pro MŠ 

Společné vzdělávání 7 7 

Čtenářská gramotnost 5 5 

Matematická gramotnost 5 3 

Jazyková gramotnost 6 3 

Kreativita a podnikavost 5 3 

Polytechnická výchova 5 5 

Sociální a občanské 
kompetence 

8 4 

Digitální kompetence 4 3 

 

Přehled indikátorů je součástí Ročního akčního plánu pro rok 2017 s přesahem do 

roku 2018. 

 
Komunikační strategie tedy vychází z hlavních cílů projektu, jimiž jsou:  

 podpora implementace nově zpracovaného Strategického rámce, jeho 
průběžné vyhodnocování po věcné i finanční stránce 

 monitorování naplňování jednotlivých aktivit a průběžná aktualizace aktivit 

 aktualizace SR podle Ročního akčního plánu 
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3.3 Nositelé komunikace – subjekty zapojené do projektu 

3.3.1 Nositelé vnitřní komunikace  

3.3.1.1 Realizační tým 

 
Realizační tým tvoří dvě sekce, a to odborná a administrativní. Obě sekce úzce spolupracují 
na naplňování cílů projektu. 
 
 

Jméno a příjmení pracovníka Funkce pracovníka v projektu 

Ing. Milan Hausner expert strategického plánování MAP 

Mgr. Petr Anděl, Ph.D. expert strategického plánování MAP 

Bc. Iva Satrapová, DiS. manažer projektu 

Ing. Dulčinea Vavříková finanční manažer 

Marcela Poláková administrativní pracovník - administrativa 

Mgr. Alena Gotmanovová administrativní pracovník - publicita 

Mgr. Jana Vaníčková koordinátor PS pro MŠ 

Mgr. Naděžda Hrebíková koordinátor PS pro ZŠ 

Mgr. Edita Janečková koordinátor PS pro neformální 
vzdělávání 

Radmila Janečková koordinátor PS pro investice 

 
Klíčové pozice v projektu mají Experti strategického plánování MAP a Manažer projektu. 
 

3.3.1.2 Řídící výbor 
 

Seznam členů ŘV je uveden v příloze č. 1 (platnost k 10. 7. 2017). Dne 7. 9. 2017 budou 
projednány některé personální změny. 
Činnost ŘV upravuje Statut a Jednací řád – viz přílohy č. 2, 3. 

 
3.3.1.3 Pracovní skupiny 

 
V rámci realizačního týmu MAP Praha 3 byly ustanoveny pracovní skupiny podle lineárního 
formálního členění vzdělávání, což ale nijak nebrání všem formám spolupráce. Pracovní 
skupiny jsou hlavním profesním nástrojem projektu a působí v tomto složení: 
 

 Pracovní skupina pro mateřské školy 

 Pracovní skupina pro základní školy 

 Pracovní skupina pro neformální vzdělávání 

 Pracovní skupina pro investice 
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3.3.1.4 Politická reprezentace 

 
Zástupci politické reprezentace jsou členy ŘV, účastní se také jednání dalších skupin. Důležité 
zastoupení má Výbor pro výchovu a vzdělávání, který je hlavním poradním orgánem 
zastupitelstva, a Rada pro oblast školství. Z uvedeného důvodu jsou všichni zastupitelé 
informováni o průběhu projektu velmi často a erudovaně. Projekt je takto zastoupen i po 
politické linii vůči občanům. 

 

3.3.1.5 Orgány MČ 

 
Realizátorem projektu je MČ Praha 3, odbor školství. 
Prostřednictvím orgánů MČ (rada a zastupitelstvo) jsou projednávány a schvalovány stěžejní 
dokumenty – MAP, SR. 
Statutární zástupce, starostka MČ, je o projektu informována. K právním úkonům v souvislosti 
s realizací projektu je zmocněna radní pro školství a volný čas dětí a mládeže, která je zároveň 
členkou ŘV MAP. 
 

3.3.2  Nositelé vnější komunikace 
 
Jak již bylo konstatováno, sem řadíme další cílové skupiny, bez kterých nelze předpokládat 
naplnění cílů projektu. Těmito cílovými skupinami jsou: 
 

 nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace působící v oblasti 
neformálního a zájmového vzdělávání, včetně těch, které nejsou definované zákonem 

 uživatelé tohoto vzdělávání 

 odborná veřejnost (PPP, …) 

 další široká veřejnost 
 
PR projektu představuje rozhodující motivační složku pro zapojení jednotlivých aktérů do 
celého projektu. Prostupnost a dostupnost informací k projektu zajišťuje jeho 
transparentnost, a také základní přínos všem aktérům vzdělávání. Pro přehlednost toku 
komunikačních kanálů je pro potřeby této Komunikační strategie zpracováno komunikační 
schéma viz příloha č. 2. 
 
Propojení vnitřní a vnější komunikace, resp. dílčí části této komunikace, mají na starosti 
jednotliví pracovníci Realizačního týmu. Vrcholově je opět tato komunikace řízena expertem 
strategického plánování a manažerem projektu. Obecně lze konstatovat, že PR projektu 
zastřešuje manažer projektu, jednotliví vedoucí pracovních skupin zajišťují propustnost 
informačních toků směrem k poskytovatelům vzdělávání a k uživatelům vzdělávání. 
Zapojení složek vnější komunikace do projektu zajišťuje a plánuje manažer projektu, popř. 
ŘV. 

  



 
 

 7 

 

4. Komunikace s veřejností a se subjekty 

zapojenými do projektu 
 
Veškeré komunikační metody musí být průhledné, transparentní, úplně a přehledné, aby 
představovaly pro všechny zapojené subjekty i veřejnost dostatečné informace k pochopení 
cílů projektu, kterým je především zlepšení spolupráce jednotlivých subjektů vzdělávání. 
 
Hlavním předpokladem realizace projektu je následující představa: pokud zajistíme, aby 
se veřejnost procesu plánování vzdělávání přímo účastnila, zvýšíme také 
pravděpodobnost, že veřejnost pozitivně přijme konečná rozhodnutí. 
 
Za podstatné považujeme informování veřejnosti: 

 o tom, čeho chceme dosáhnout (o viditelných cílech) a cestách, jak toho dosáhnout 

 o tom, kdo se bude a jakým způsobem podílet a o zapojování veřejnosti a uživatelů 
služeb do procesu plánování 

 o tom, kdo bude takové změny ve školách realizovat 

 a také považujeme za nezbytné aktivně oslovovat cílové skupiny a motivovat je 
dostatečným způsobem k zapojení do aktivit projektu prostřednictvím kombinace 
vybraných komunikačních nástrojů, resp. prostředků. Cílem není detailně informovat 
o struktuře a způsobu realizace projektu, ale o konkrétních výstupech, které lze 
z pozice cílových skupin využít. 

 

4.1 Nástroje a prostředky vnitřní komunikace 

 
V následujícím odstavci popisujeme základní nástroje a prostředky komunikace v rámci 
projektu (vnější i vnitřní). Jsou respektována následující pravidla: 
 

 Publicita – projekt se řídí manuálem pro publicitu ESF a dalšími souvisejícími 
dokumenty. 

 Projekt využívá logo příjemce podpory – MČ Praha 3. 

 Projekt má své vlastní logo (červené kolečko se stylizovanou hlavou lišky nad otevřenou 
knihou), kterým se MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 dlouhodobě prezentuje. 

 Písmo – pro projekt (vnitřní i vnější komunikaci) je využíváno písmo Arial. 

 Tištěné prostředky disponují jednotnou prezentací projektu včetně log. Pro vnitřní  
i vnější komunikaci projektu je využíván hlavičkový papír (v černobílé i barevné verzi).  

 Podklady pro prezentaci a letáky jsou využívány především v rámci vnější komunikace, 
v rámci vnitřní komunikace jsou využívány při setkávání pracovních skupin. 

 V podobném standardu jsou i prezentace v MS Powerpoint, videa apod. 

 Projekt vydává vlastní občasník InspiroMAP. 

 V rámci vnitřní komunikace jsou využívány z masmédií především online prostředí 
(email, cloudové služby MS Office) a webové prezentace: http:// www.praha3.cz, 
www.skolypraha3.cz a http://volnycas.praha3.cz . V heslem chráněném úložišti jsou 
sdíleny některé materiály přístupné Realizačnímu týmu a členům pracovních skupin.  
Do tohoto prostoru je možné přidávat dokumenty a stahovat dokumenty, a to především 
zápisy z pracovních jednání/setkání, kontakty na členy Realizačního týmu a členy 

http://www.praha3.cz/
http://www.skolypraha3.cz/
http://volnycas.praha3.cz/
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pracovních skupin a další interní materiály. Zde je vytvářena databáze příkladů dobré 
praxe. Za fungování sdíleného prostoru je odpovědný Ing. Milan Hausner. 

 E-mailová komunikace probíhá mezi členy Realizačního týmu a členy pracovních 
skupin. V rámci podpisových vzorů v e-mailu jsou používány prvky publicity projektu.  

 Částečně probíhá komunikace i prostřednictvím sociálních sítí, především Facebook. 

 Zveřejňování zajímavých informací ze života základních a mateřských škol, informací  
o různých projektech a záměrech jsou součástí příkladů sdílení dobré praxe. 

 Osobní komunikace v rámci Realizačního týmu zahrnuje pracovní jednání, schůzky, 
setkání jednotlivých členů týmu a především setkávání a činnost skupin a komunikaci  
s orgány města a politickou reprezentací, zejména s radní pro školství a Výborem pro 
výchovu a vzdělávání. 

 

4.2 Předložení akčních plánů orgánům města 

 
Předkládání ročních akčních plánů (s přesahem do pololetí roku následujícího) spolu  
s každoročním vyhodnocením ŘV orgánům města k připomínkování vnímáme jako 
specifický druh vnitřní komunikace, proto ji zde uvádíme zvlášť. Pracovní skupiny vygenerují  
z původního strategického dokumentu Strategický rámec MAP rozvoje vzdělávání městské 
části Praha 3 do r. 2023 a Roční akční plán (RAP). Každý z těchto plánů projde Řídícím 
výborem a následně je předkládán orgánům města na vědomí a k projednání. 

 

4.3 Nástroje a prostředky vnější komunikace 

 
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 je realizován MČ Praha 3, a proto 
jsou základem komunikační toky směrem k veřejnosti (vnější komunikace) Pravidla 
městské části Praha 3 pro zajištění informovanosti občanů (usnesení RMČ č. 232 ze 
dne 19. 4. 2017). 
 
MČ Praha 3 používá tyto nástroje a prostředky a jejich využití pro komunikaci MAP: 

 
Radniční noviny – listy městské části Praha 3 (dále jen RN), které informují: 

 o přijatých rozhodnutích Zastupitelstva a Rady MČ Praha 3 /dále jen ZMČ  
a RMČ/ v konkrétních záležitostech, 

 o významných záměrech MČ Praha 3 a ostatních subjektů působících na území 
MČ Praha 3,  

 o konání společenských, kulturních a sportovních událostí na území MČ Praha 
3, zvláště těch, u nichž je MČ Praha 3 pořadatelem,  

 o servisních informacích potřebných pro každodenní život občanů,  

 o činnosti zájmových sdružení, sportovních a neziskových organizací, církví  
a náboženských společností v Praze 3 zejména v souvislosti s konkrétním 
řešením problémů ze všech oblastí života obyvatel Prahy 3,  

 o historii a místopisu Prahy 3, 

 v RN je vyhrazen prostor pro dopisy čtenářů. 
 
Webové stránky MČ Praha 3 – www.praha3.cz, ty jsou rozděleny do třech sekcí: 

 Úřad MČ Praha 3 – praktické informace pro občany, organizační struktura MČ 

 Samospráva – zastupitelstvo, rada, výbory a komise, důležité informace 

 Radniční noviny online –  informace o zpravodajství ze života Prahy 3, články  
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ze školství, kultury, neziskového sektoru, akcí MČ P3, sociální oblasti atd., 
názory zastupitelů, policejní okénko, také jsou zde publikované články  
z Radničních novin, které nepodléhají ztrátě aktuálnosti – téma měsíce, názory 
zastupitelů a rozhovory 

 
Průmyslový kanál na LED displejích – slouží k prezentaci a zajištění informovanosti  
o akcích pořádaných MČ P3. 
 
Sociální sítě 

 slouží k informování veřejnosti o akcích, projektech či jiných relevantních  
informacích, které se týkají městské části Praha 3 

 neslouží k politickým propagacím; MČ P3 operuje se třemi sociálními sítěmi: 
Facebook /dále jen FB/, Google Plus a YouTube; na YouTube jsou vkládány 
videa z akcí pořádaných MČ P3 a reportáže Praha TV; na FB a Google Plus 
jsou informace zveřejňovány formou událostí a příspěvků 

 
Notifikační zprávy 

 může dostávat každý občan, který si do svého chytrého mobilního telefonu 
stáhne aplikaci MČ P3 zprávy 

 informují o krizových situacích (dostupných z veřejných zdrojů), praktických 
informacích (které jsou v gesci MČ P3) a plánovaných akcích MČ P3 

 
Články a tiskové zprávy – podávají aktuální informace o projektu 
 
Miniankety na webových stránkách – jsou využívány v rámci zapojení veřejnosti do 
plánování a procesu implementace plánu, otázky jsou zaměřeny na jednotlivé aktivity 
plánu a doplňují tak potřebné informace pro jejich naplnění, znění otázek formulují 
jednotlivé pracovní  skupiny, či jsou podnětem od vedoucích pracovních skupin 
 
E-mail – komunikace prostřednictvím e-mailu slouží především k informování 
veřejnosti o probíhajícím plánování a jednotlivých aktivitách a dále k rozesílání 
aktuálních zpráv o projektu 
 
Sociální sítě – projekt disponuje vlastní stránkou na Facebooku pro zveřejňování 
aktualit  www.facebook.com/MAPnaPraze3 
 
Osobní komunikace je využíváno při práci s cílovými skupinami v rámci jednotlivých 
aktivit projektu, projekt zahrnuje také osobní setkávání s účastníky vzdělávání za 
účelem zjišťování jejich potřeb, podnětů a připomínek, které využívají a které jsou 
zahrnuty ve Strategickém rámci. Tyto podněty jsou dále zpracovávány v rámci klíčové 
aktivity Implementace a realizace plánu při setkávání jednotlivých pracovních skupin. 
 
Infopanely – projekt ke své prezentaci využívá vchodové prostory hlavní budovy (tzv. 
budova radnice) a vedlejšího objektu, ve kterém sídlí odbor školství (realizátor 
projektu). V prostorech jsou umístěny mobilní bannery, jež splňují všechny znaky 
prezentace projektu. 
  

http://www.facebook.com/MAPnaPraze3
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V RÁMCI VNĚJŠÍ KOMUNIKACE ZŮSTÁVAJÍ ZACHOVÁNY PRVKY VIZUÁLNÍ IDENTITY 

PROJEKTU, JAK JSOU DEFINOVÁNY V ČÁSTI 4. 1. TÉTO KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE 

PROJEKTU. 
 

4.4 Monitoring 
Při práci s veřejností je dbáno na to, aby byly monitorovány výstupy, které doloží propagaci  
projektu. Monitoring zahrnuje uchovávání tiskovin, letáků a dalších propagačních prostředků  
a dokumentů včetně informace o jejich využití směrem k veřejnosti, pořizování foto-
dokumentace z vykonávaných aktivit, zápisy a sledování tištěných a on-line medií spolu  
s odkazy. Všechny takto pořízené dokumenty či odkazy jsou archivovány. Za monitoring je 
zodpovědný projektový manažer. 
Výstupy projektu (zejména články v tištěných a on-line médiích) jsou také prezentovány na 
webových stránkách projektu a na sociální síti Facebook. 
 

5. Cílové skupiny, způsob zapojení 

a komunikace 
 

Komunikační strategie stanoví způsob oslovení a zapojení cílových skupin, u nichž uvádíme 
základní charakteristiku. 

 

5.1 Děti a žáci  
 

Přínosy projektu se k této cílové skupině dostávají přeneseně formou řady opatření, 
rozvojových projektů a aktivit, které umožňují užší zapojení této cílové skupiny do procesu 
vzdělávání. Takovým příkladem mohou být rozvojové projekty pro jazyky, polytechnickou 
výuku a celá řada dalších aktivit, které jsou zachyceny v příkladech dobré praxe  
a publikovány na hlavním komunikačním kanále projektu – www.skolypraha3.cz. 
 
Některé rozbory klimatu ve školách byly využity pro analytickou zprávu projektu. 
Významným přínosem je nárůst společných aktivit organizovaných ve formálním  
i neformálním vzdělávání také prostřednictvím školských subjektů a podíl šablon na této 
aktivitě. Propojování jednotlivých aktérů vzdělávacího procesu se tak stává hlavním 
nástrojem rozvoje aktivit v oblasti vzdělávání. 
Celkový počet dětí a žáků (podle situace k 30. 6. 2017) s ohledem na migraci a různorodým 
přesahům s přihlédnutím k demografické studii je přibližně 6400, u nichž lze očekávat 
přínosy v rámci projektu MAP v případě jeho úspěšné realizace. 
 

5.2 Pedagogičtí pracovníci 
 

Na projektu aktivně spolupracují převážně pedagogové mateřských a základních škol, které 
jsou zapojeny do projektu MAP. 
Pedagogičtí pracovníci jsou zapojováni zejména prostřednictvím pracovních skupin, účastí 
na vzdělávacích akcích, při aktivitách předávání dobré praxe a sdílení zkušeností. Z řad 
pedagogických pracovníků jsou vytipováni lídři – učitelé, kteří předávají své znalosti  

http://www.skolypraha3.cz/
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a zkušenosti ostatním pedagogům. Celá řada příkladů dobré praxe je sdílena veřejně 
prostřednictvím komunikačního kanálu. Jsou organizovány konference, workshopy  
a panelové diskuze, které umožňují sdílet příklady dobré praxe v jednotlivých prioritách 
Strategického rámce.  
Pedagogičtí pracovníci se podílejí na rozsáhlém dotazníkovém šetření, na základě kterého 
byly vyhodnoceny obsáhlé priority a stanovena statistická významnost. Strategický rámec 
je pak přímou výslednicí těchto aktivit.  
Komunikace s pedagogickými pracovníky probíhá nejčastěji prostřednictvím pracovních 
skupin a vedení škol. Pedagogičtí pracovníci se podílejí na připomínkování všech 
strategických materiálů včetně Plánu profesního rozvoje, který tvoří součást dokumentace 
projektu. Aktivní role pedagogických pracovníků je dobře patrná prostřednictvím webového 
kanálu, a dále z frekvence emailové korespondence v rámci projektu. Veškeré záznamy 
jsou dále průběžně sdíleny prostřednictvím vyhrazeného portálu. Na školách je MAP 
představen formou besed i s pedagogickými pracovníky, kteří zůstávají pasivní. 
Pedagogičtí pracovníci jsou jednou z nejdůležitějších cílových skupin, protože zajišťují také 
lidský přenos, který v mnoha případech je mnohem efektivnější než jakékoli sociální sítě. 
Celkem na Praze 3 působí do 540 pedagogických pracovníků (v poměru 50% na základních 
školách, 34 % na školách mateřských a 16% na ostatních školách a školách soukromých  
a speciálních). Pro účely této komunikace byla vzata průměrná hodnota včetně asistentů 
pedagoga. 
 

5.3 Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení  

 
Na projektu aktivně spolupracují převážně ředitelé všech mateřských a základních škol 
zřizovatele MČ Praha 3 a několik soukromých subjektů. 
Vedoucí pracovníci škol byli osloveni k přímé účasti v řídících strukturách projektu a jsou 
aktivními přispívateli ke všem aktivitám projektu. Ředitelé mají rovněž své zastoupení  
v Řídícím výboru, mohou se účastnit workshopů, vzdělávacích akcí, konferencí, panelových 
diskuzí i místních šetření. Podílejí se na publikování příkladů dobré praxe. Je pro ně 
připraven vlastní program vzdělávání v oblasti profesního rozvoje.  
Vedoucí pracovníci škol mají klíčovou roli v přenosu informací a nabídek možností, jak 
využít aktivity projektu pro pedagogické pracovníky, rodiče dětí a žáků i spolupracující 
neformální skupiny.  
Komunikace s nimi probíhá nejčastěji osobním jednáním či emailovou korespondencí, dále 
pak prostřednictvím společného cloudu a webových stránek. Jsou-li zapojeni aktivně  
v Řídícím výboru či pracovních skupinách, dostávají veškeré pracovní podklady 
prostřednictví emailové korespondence. Vše mají rovněž k dispozici na pracovních 
jednáních. Získávají tak aktuální informace o průběhu projektu a mohou do jeho realizace 
kdykoli zasáhnout. Těm, kteří nejsou takto aktivně zapojeni, jsou zasílány všechny potřebné 
informace emailovou cestou – pozvánky na akce, zápisy z nich, výstupy projektu aj.  
Tato skupina předurčuje hlavní směr aktivit projektu a jeho Roční akční plán. 
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5.4 Pracovníci organizací působících v oblasti neformálního  

a zájmového vzdělávání včetně dobrovolníků a asistenčních 

služeb 

 

Do této cílové skupiny se řadí zpravidla pracovníci neziskových a příspěvkových organizací 
působících v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání. Jejich seznam tvoří nedílnou 
součást této strategie.  
Pracovní skupina pro neformální vzdělávání představuje jednu z aktivních skupin 
prosazujících prolínání aktivit formálního a neformálního vzdělávání, navrhuje celou řadu 
aktivit a procesních změn. Takovým příkladem je například rozšíření webové platformy  
o subdoménu http://volnycas.praha3.cz, která bude primárně určena právě pro tyto aktivity 
a pro propojení těchto činností s rodičovskou veřejností. Zástupci této cílové skupiny jsou 
také členy Řídícího výboru.  
Tato skupina se podílela i na analytické části, přípravě Strategického rámce a Ročním 
akčním plánu. Jsou-li členové těchto organizací zapojeni aktivně v Řídícím výboru či 
pracovních skupinách, dostávají veškeré pracovní podklady prostřednictvím emailové 
korespondence (materiály k připomínkování, podklady a pozvánky na jednání, zápisy, 
prezentace apod.). Vše mají rovněž k dispozici na pracovních jednáních. Získávají tak 
aktuální informace o průběhu projektu a mohou do jeho realizace kdykoli zasáhnout. 
Získané informace dále předávají ostatním zaměstnancům své organizace.  
Do této cílové skupiny se řadí zpravidla pracovníci neziskových a příspěvkových organizací 
působících v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání na území MČ Praha 3. Pro 
potřeby projektu MAP je zde zahrnuta i Základní umělecká škola.  
Na projektu MAP rovněž spolupracuje zástupce Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, který 
se aktivně zapojil do Řídícího výboru, což přináší do diskuzí naprosto nový rozměr. 

 

5.5 Zákonní zástupci dětí a žáků 
 

Na projektu aktivně spolupracují rodiče dětí navštěvujících některou z mateřských či 
základních škol, které jsou zapojené do projektu MAP. 
Zástupci rodičů, doporučeni pedagogickými pracovníky, jsou členy Řídícího výboru. Všichni 
rodiče mají možnost účastnit se výměn zkušeností, workshopů, vzdělávacích akcí a být 
členy pracovních skupin.  
Jsou-li rodiče zapojeni aktivně v Řídícím výboru, dostávají veškeré pracovní podklady 
prostřednictví emailové korespondence (materiály k připomínkování, podklady a pozvánky  
na jednání, zápisy, prezentace apod.). Vše mají rovněž k dispozici na pracovních jednáních. 
Získávají tak aktuální informace o průběhu projektu a mohou do jeho realizace kdykoli 
zasáhnout. Ostatní rodiče, kteří nejsou takto aktivně zapojeni, získají potřebné informace 
prostřednictvím škol, jejich pedagogů a internetových stránek, popř. jednou z forem 
pasivního informování (viz dále). 
Jako hlavní komunikační kanál je administrována soustava webových portálů – 
www.skolypraha3.cz a www.volnycas.praha3.cz, které mají i samostatné sekce pro 
zákonné zástupce. 
Při extrapolaci známých dat můžeme uvažovat s populací cca 13 000 rodičů, kteří se mohou 
v této skupině aktivně zapojit do projektu. 

http://volnycas.praha3.cz/
http://www.skolypraha3.cz/
http://www.volnycas.praha3.cz/
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5.6 Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působících ve 

vzdělávací politice 
 
Na projektu aktivně spolupracují převážně zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů 
mateřských a základních škol, které jsou zapojené do projektu MAP.  
Zástupci veřejné správy i zřizovatelů škol jsou členy Řídící výboru, který schvaluje jednotlivé 
výstupy MAP. Zároveň byli vyzváni k účasti v pracovních skupinách, mohou se účastnit 
praktických výměn zkušeností, workshopů a tematických setkání zaměřených na zlepšení 
řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a trvalý pedagogický rozvoj škol v regionu. Pro tuto 
cílovou skupinu se rovněž pořádají tematická setkání za účelem sběru projektových záměrů 
škol. Největší zastoupení i z důvodu transferu poznatků do politického života obce má Výbor 
pro výchovu a vzdělávání. Zřizovatel základních a mateřských škol je pak hlavním 
partnerem pro investiční politiku, protože zásadní modernizace škol by nebyla možná bez 
přímého vstupu zřizovatele jak po stránce politické, organizační, tak i finanční. 
Komunikace je vedena převážně elektronicky, jak prostřednictvím emailu, tak i webových 
kanálů a sdíleného cloudového úložiště. Veškeré materiály jsou k dispozici pro jednání 
jednotlivých pracovních skupin i Řídícího výboru. 
 

5.7  Odborná veřejnost 
 

V rámci Řídícího výboru působí několik osob, které mají za sebou profesní pedagogickou 
kariéru či nadále působí ve vzdělávacím sektoru, či v oblasti, která obsah vzdělávání 
popularizuje (viz Řídící výbor). Uvedené složení umožňuje poměrně detailní připomínkování 
a přenos připomínek k Realizačnímu týmu projektu. Část těchto osob se podílí i na 
organizaci vzdělávacího obsahu celého projektu. V rámci Řídícího výboru se kloubí také 
politická angažovanost s profesními organizacemi tak, aby výsledky rozhodování tohoto 
orgánu mohly být přeneseny do strategie politiky obce jako takové. 
Sem také patří podpora NIDV prostřednictvím projektu SRP a jeho týmové podpory. 
Komunikačním kanálem pro tuto cílovou skupinu jsou hlavně internetové stránky MAP. 
Realizační tým od těchto organizací čerpá informace z osobních konzultací či z účasti na 
jimi pořádaných seminářích.  

  

5.8 Veřejnost 
 

Veřejnost v ORP je běžnou městskou populací, která je oslovována klasickými mediálními 
kampaněmi a prostředky, které má nositel projektu a Realizační tým k dispozici. Pro občany 
byly a jsou připraveny diskuzní večery, je využíváno šablon na školách, dále pak je vydáván 
InspiroMAP jako zpravodaj projektu. Hlavním informačním kanálem je pak webový portál 
www.skolypraha3.cz . 
Portál byl spuštěn v říjnu 2016 a k dnešnímu dni má přes 50 000 návštěv, což považujeme 
u víceméně formálního a nezábavního kanálu za vynikající výsledek. Důvodem k tomu jsou 
především příklady dobré praxe a jednotlivé příspěvky škol a zájmových organizací.  
Tato aktivita bude ještě rozšířena tak, aby například na portále pro volný čas byl komplexní 
vyhledávač zájmových činností pro děti a žáky. Právě ucelenou nabídkou se pokusíme 
„přilákat“ další zákonné zástupce pro aktivní účast v projektu. 

  

http://www.skolypraha3.cz/
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5.9 Formy a pravidla pro zapojení cílových skupin 
 

V následujícím přehledu uvádíme formy zapojování cílových skupin do tvorby Místního 
akčního plánu vzdělávání. Jedná se o:   

 účast v Řídícím výboru  

 účast v pracovních skupinách 

 účast na vzdělávacích aktivitách  

 účast na setkání s cílem výměny zkušeností, workshopech 

 účast na tematických setkáváních  

 aktivní využívání databázových úložišť 

 dotazníková šetření; 

 aktivní informování (emailová korespondence, osobní konzultace)  

 pasivní informování (zajištění přístupu k informacím)    

 sdílení příkladů dobré praxe formou osobních konzultací, publikací online  

 aktivní zapojení do dílčích projektů 

 příprava podkladů pro výzvy v dalších a navazujících dotačních titulech 
 
Tabulka znázorňuje některé (nikoli všechny aktivity z hlediska komunikace)  
u jednotlivých cílových skupin. 
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6. Řídící struktury projektu a jejich postavení, 

nástroje a prostředky 
 

6.1 Řídící výbor 
 
Řídící výbor je vytvořen a funguje na principu partnerství. Jeho role je spjata  
s procesem plánování, tvorby a schvalování MAP. Řídící výbor je hlavním pracovním 
orgánem projektu MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast 
vzdělávání na území MČ Praha 3. 
Podstatným rysem projektu MAP je především jeho otevřenost pro všechny aktéry, 
kteří mají zájem o spolupráci, tak je možné v souladu s pravidly Jednacího řádu kdykoli 
během realizace projektu přijmout nového člena.  
Řídící výbor pracuje v následujícím složení:  

 zástupce realizátora projektu MAP, tj. zástupce MČ Praha 3 

 zástupce Kraje Praha a zároveň zástupce KAP 

 vedení škol, výborní učitelé, zástupce ze školních družin (ZŠ)  

 zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin)  

 zástupce základní umělecké školy; 

 zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi 
(NNO); 

Podrobné informace o Řídícím výboru jsou v příloze. 
 

6.2  Pracovní skupiny 

 
Pracovní skupiny jsou ustálená seskupení aktérů z cílových skupin. Členové mimo jiné 
aktivně ovlivňují výstupy projektu, diskutují a předávají si zkušenosti, spolupracují na 
definování prioritních oblastí a navrhují obsah vzájemného vzdělávání v rámci MAP 
(vzdělávací aktivity, výměny zkušeností). Protože je podstatným rysem projektu MAP 
především jeho otevřenost pro všechny aktéry, kteří mají zájem o spolupráci, tak i do 
pracovních skupin se lze kdykoli během realizace projektu přihlásit a aktivně se zapojit.  
Členové pracovních skupin dostávají veškeré pracovní podklady prostřednictvím 
emailové korespondence (materiály k připomínkování, podklady a pozvánky na 
jednání, zápisy, prezentace apod.). Vše mají rovněž k dispozici na pracovních 
jednáních. Získávají tak aktuální informace o průběhu projektu a mohou do jeho 
realizace kdykoli zasáhnout.  
 
Cílové skupiny byly osloveny několika způsoby: 
  

 Na ustavující konferenci MAP a 1. jednání Řídícího výboru byli požádáni jeho 
členové, aby se sami zapojili do pracovních skupin, či někoho nominovali.  

 Bylo uspořádáno Úvodní jednání pracovních skupin, kam byli pozváni členové 
Řídícího výboru, ředitelé všech zapojených mateřských a základních škol, 
zástupci organizací působících v oblasti formálního i neformálního a zájmového 
vzdělávání mládeže do 15 let.  
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 Při osobních návštěvách jednotlivých školských zařízení Realizačním týmem.  

 Na webových stránkách MAP byla vyvěšena témata a termíny jednání 
pracovních skupin.  

Pracovní skupiny se zodpovídají Řídícímu výboru, jsou součástí partnerství MAP. Tato 
forma zapojení do projektu MAP probíhá po celou dobu realizace. 

 
 

6.3 Vzdělávací aktivity (workshopy, semináře, panelové 

diskuze, webináře, projekty, individuální proškolení) 

 
Všechny cílové skupiny mají možnost účastnit se plánovaných vzdělávacích aktivit na 
vybraná témata. Informaci o jejich konání získají z letáčků umístěných ve školských 
zařízeních a ostatních organizacích, dále z webových stránek MAP, eventuálně  
z webových stránek školských zařízení a ostatních organizací. Šiřiteli těchto informací 
jsou i členové pracovních skupin a Řídícího výboru.  
Tyto aktivity jsou součástí tzv. Budování znalostních kapacit, části projektu, která je 
plánována v druhé polovině jeho realizace. Podrobný popis těchto aktivit tvoří Plán 
profesního rozvoje. 
 

6.4 Sdílení dobré praxe 

 
Sdílení dobré praxe je součástí všech uvažovaných opatření a aktivit. Jednotliví 

partneři mají stanovené indikátory, kterými lze sledovat naplňování některých 

benchmarků. Jsou naplánovány 4 konference, workshopy, supervize, dále pak 

součástí těchto aktivit je sdílený prostor, ve kterém školy průběžně sdělují své dobré 

či špatné zkušenosti. Takovým příkladem byl i projekt Rodina a mateřská škola – cesta 

k dětské kreativitě v roce 2016/2017, který je jednou z aktivizujících forem 

komunikační strategie, která se plně osvědčila. 

 

6.5 Dotazníková šetření (evaluace) 
 
Realizační tým zorganizoval a průběžně organizuje vlastní dotazníkové šetření pro 
vybrané cílové skupiny: 
 

 učitele ZŠ a MŠ  

 vedení škol  

 pracovníky působící v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti 
neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 

 
Je připravena obsáhlá anketa rodičovské veřejnosti společně se sociálním odborem. 
Je předložena vedení MČ Praha 3 ke schválení.  
Uvedené analýzy jsou průběžné, výsledky jsou konzultovány a zveřejňovány například 
formou prezentací na Výboru pro výchovu a vzdělávání, na rodičovských konferencích 
a jinde. 
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První a nejobsáhlejší dotazník  doplňoval analýzu MŠMT tak, aby si Realizační tým 
udělal představu o jejich názorech na podmínky výuky i o dalších zájmových  
a volnočasových činnostech, o potřebách pro další profesní růst učitelů, o míře zájmu 
rodičů (téměř 50 otázek) ve třech mutacích. Byly využity statistické metody, posouzena 
významnost a na základě této analýzy teprve odvozena opatření pro Strategický 
rámec.  
Důležitým výstupem je souhrn návrhů opatření, která by měla vést ke zvýšení kvality 
vzdělávání včetně posílení spolupráce v regionu.  
Dotazníky a ankety jsou převážně distribuovány prostřednictvím cloudového prostředí 
– MS Office. Mnohé školy již dnes využívají tento systém pro svou vlastní potřebu. 
Součástí opatření jsou i návrhy na výběrové evaluace kvality vzdělávání a dále také 
hodnotící nástroje pro jednotlivé semináře a další kroky. 
 

6.6  Aktivní / pasivní předávání informací 
 
Členové cílových skupin, kteří projevili zájem o aktivní informování, dostávají 
prostřednictvím emailové korespondence finální výstupy projektu MAP, pozvánky na 
vzdělávací akce, výměny zkušeností, workshopy a pravidelné stručné informace  
o milnících projektu. Vyžádat si lze i osobní konzultace s členy Realizačního týmu.  
Tato forma zapojení do projektu MAP probíhá po celou dobu realizace. 

 
Cílové skupiny mají otevřený přístup k informacím především prostřednictvím 
internetových stránek MAP, školských zařízení a ostatních organizací zapojených do 
projektu. Na internetových stránkách jsou mimo jiné zveřejňovány pozvánky  
a zápisy z jednání, seminářů, workshopů, konečné verze všech výstupů projektu, 
pozvánky na pracovní skupiny a vzdělávací aktivity.  
Pozvánky na vzdělávací aktivity, setkání s cílem výměny zkušeností a workshopy 
budou prezentovány pomocí letáků, které budou podle tématu akce vyvěšeny na 
obecních nástěnkách, ve školách a v organizacích, zabývajících se vzděláváním dětí 
a mládeže do 15 let.  
Veřejnost je aktivně informována prostřednictvím webů, prezentací, přednášek  
a konferencí. Kompletní program je zveřejněn na www.skolypraha3.cz. 
Tato forma zapojení do projektu MAP probíhá po celou dobu realizace. 
  

http://www.skolypraha3.cz/
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7.  Závěr 
 
Na začátku realizace projektu byl sestaven seznam klíčových aktérů. Ten byl využit při 
sestavování Řídícího výboru a pracovních skupin. Byly osloveny všechny mateřské  
a základní školy a jejich zřizovatelé, rovněž všechny organizace neformálního  
a zájmového vzdělávání dětí a mládeže na území městské části Praha 3. 
  
Celý projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 funguje na 
principu otevřenosti, ke spolupráci se mohou připojovat další zástupci aktérů 
vzdělávání i široké veřejnosti.  
 
Záměrem této Komunikační strategie je informovat o cílech, průběhu a výstupech 
projektu nejen výše popsanými postupy, ale také prostřednictvím médií (noviny, 
rozhlas, televize), školních periodik, celorepublikové platformy pro inkluzivní 
vzdělávání, závěrečné konference k projektu, prostřednictvím webových stránek Prahy 
3 a škol Prahy 3, případně Kraje Praha, a v neposlední řadě zapojených partnerských 
organizací a institucí. 
 
Údaje uvedené v této koncepci jsou platné ke dni 10. 7. 2017. Uvedený dokument 
bude aktualizován v souvislosti s očekávanými změnami v průběhu letních prázdnin. 
 
 

8. Příloha 1 – Složení Řídícího výboru 

9.  Příloha 2 – Komunikační schéma 

10. Příloha 3 – Statut Řídícího výboru 

11. Příloha 4 – Jednací řád Řídícího výboru  
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PŘÍLOHA Č. 1 

Řídící výbor MAP Praha 3 
 

Zástupci realizátora projektu 

1. Mgr. Jaroslava Suková 

2. Ing. Milan Hausner 

3. Radmila Janečková 

4. Mgr. Jana Vargová 

5. Mgr. Petr Anděl, Ph.D. 

6. Bc. Iva Satrapová  

Zástupce hl. m. Prahy 

5. Mgr. Radek Hlaváček 

Zástupce MHMP a KAP 

6. Mgr. Bc. Filip Kuchař 

Zástupci škol a školských zařízení 

7. Mgr. Naděžda Hrebíková 

8. Jaroslava Kozohorská 

9. Ladislava Lébrová 

10. Mgr. Martin Maur 

11. Ing. Irena Meisnerová 

12. PhDr. Pavel Ostap 

13. Mgr. Iva Sovová 

14. Mgr. Jana Trojánková 

15. Mgr. Jana Vaníčková 

16. Akad. mal. Vladimír Vošahlík 
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Rodiče a odborná veřejnost 

17. Jan Bém 

18. Petra Dubová 

19. Mgr. Kateřina Jarošová 

20. Martina Jánská 

21. Mgr. Jiří Matušek 

22. Ing. Bohuslav Nigrin 

23. Doc. RNDr. Josef Pospíšil, CSc. 

Zástupci organizací neformálního vzdělávání 

24. Mgr. Martina Chmelová 

25. Mgr. Edita Janečková 

26. Mgr. Tomáš Klumpar 

27. Jana Lišková 

 

PŘÍLOHA Č. 2 

 
Komunikační schéma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kdo – zdroj informace/komunikace 

Co – ucelená definice cíle svázaná s vlastním obsahem komunikace 

Komu – vymezení cílových skupin komunikace 

Jakým způsobem – nástroje komunikace 

Zpětná vazba komunikace – sada opatření spojených s monitorováním a 

vyhodnocováním 


