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Místní akční plán (MAP) vzdělávání ORP Šumperk je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního 

a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Jeho snahou 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 Šumperk respektuje 

základní principy komunitního projednávání. Tento postup umožňuje: 

  

- aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života 

místního společenství  

- aby přijímaná usnesení odpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu  

- aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně 

nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost  

 

Cíl komunikační strategie 

Zlepšení vzájemné komunikace mezi mateřskými a základními školami, mezi zřizovateli 

navzájem, mezi školou a zřizovatelem, mezi školou, zřizovatelem a rodičovskou veřejností a 

mezi dalšími aktéry v oblasti vzdělávací politiky. 

 

Cílové skupiny projektu MAP 

Děti a žáci – všechny děti a žáci v ORP Šumperk jsou nejvýznamnější cílovou skupinou 

projektu. Dopad realizovaných aktivit projektu na tuto cílovou skupinu je značný. 

Pedagogičtí pracovníci – projekt MAP se zaměřuje na pedagogické pracovníky základních a 

mateřských škol, ale také dalších školských zařízení. 

Rodiče dětí a žáků – rodiče dětí a žáků mohou participovat na tvorbě MAP vzdělávání. 

Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení - tj. ředitelé, zástupci ředitelů, předsedové 

předmětových komisí budou zárukou delegování kvalitních pedagogických pracovníků do 

systému tvorby MAP. Jejich participace na projektu a jeho výstupech jsou nutnou součástí 

kvalitního projektu. 

Veřejnost – veřejnost má možnost zapojit se do tvorby projektu, a to začleněním se do 

řídícího výboru MAP jako zástupce veřejnosti, školských rad nebo rodičů dětí a žáků či 

účastníků neformálního vzdělávání. 
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Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice – zaměstnanci 

veřejné zprávy, tj. zřizovatelé škol jsou spoluúčastníky tvorby akčního plánu vzdělávání.  

 

Pravidla komunikace 

V rámci MAP plánují a spolupracují, tzn. komunikují minimálně tři strany: zřizovatelé, 

poskytovatelé a uživatelé. 

- zřizovateli jsou míněny především obce a města v území, kde se projekt MAP 

realizuje 

- za uživatele jsou považováni děti v MŠ, žáci v ZŠ, rodiče 

- poskytovateli jsou jednotlivé MŠ a ZŠ a organizace mimoškolního vzdělávání 

 

V rámci realizace projektu MAP bude probíhat zapojení dotčené veřejnosti a následná 

výměna informaci na několika úrovních: 

- zajištění přístupu dotčené veřejnosti k informacím 

- aktivní informování dotčené veřejnosti 

- konzultace a poradenství 

- spoluúčast veřejnosti na plánování a společné vizi 

 

Za provádění komunikační strategie je zodpovědný administrativní tým projektu. Výsledný 

MAP je dohoda na prioritách v oblasti vzdělávání pro příslušné území MAP. Svobodný a 

informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy a demokratické spolupráce. 

Dohoda musí být nejen o záměrech, ale také o způsobu a postupu realizace odsouhlasených 

aktivit. 

 

Cílem MAP je stanovit priority v oblasti vzdělávání ORP Šumperk.  

Aby byla realizace životaschopná, je zapotřebí stanovit tzv. SMART cíle: 

S – specifické 

M – měřitelné 

A – akceptované 

R – realistické (proveditelné) 

T – termínované. 
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Využití nástrojů komunikace v projektu MAP 

- internet, sociální sítě – veškeré informace o projektu jsou zveřejňovány na webu 

nositele projektu MAS Šumperský venkov, z.s., v samotné složce pro tento projekt 

- elektronická komunikace - nejfrekventovanější, nejpřehlednější a velmi efektivní 

způsob komunikace se všemi zapojenými aktéry probíhá prostřednictvím e-mailu 

- osobní komunikace – osobní kontakt je další významnou formou komunikace při 

realizaci projektu; do této kategorie řadíme zejména porady realizačního týmu, jednání 

Řídícího výboru, setkání pracovních skupin, konzultace garantů MAP, pracovní 

setkání, komunitní setkání, workshopy aj. 

- telefonické kontakty - telefonní kontakty na členy realizačního týmu jsou veřejně 

dostupné na webu projektu 

- dotazníková šetření – zjištění potřeb škol (investiční záměry, šablony, potřeby změn a 

podpory) 

- média – tiskové zprávy, pozvánky na workshopy 

 

 

 

Přijato dne 1. 4. 2016 v Šumperku. 

 

 

        Mgr. Ivana Hanáková 

 

  


