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SUBJEKTY zajištění přístupu 
aktérů/veřejnosti k 
informacím 

aktivní informování konzultace s aktéry 
(oboustranná komu-
nikace za účelem sbě-
ru podnětů a připo-
mínek) 
 

Poskytování zpětné vazby 

Vedoucí pra-
covníci škol a 
školských 
zařízení 

informace o průběhu 
realizace MAP II na 
web. stránkách MAS 
Sedlčansko, Fb profil, 
články v regionálním 
a místním tisku 
 

osobní sdílení na setká-
ních Partnerství, infor-
mační dopisy od vedou-
cích pracovních skupin a 
členů realizačního týmu o 
průběhu realizace MAP a 
činnosti pracovních sku-
pin, powerpointové pre-
zentace 

Osobní sdílení na se-
tkáních Partnerství 
(2xročně), setkání 
vedoucích pracovníků 
škol (2xročně), na 
schůzkách PS 
(4xročně), prostřed-
nictvím e-mailové 
komunikace - průběž-
ně  

Osobní sdílení na setkáních 
Partnerství (2xročně), setká-
ní vedoucích pracovníků škol 
(2xročně), dotazník a další. 

Zřizovatelé 
škol a škol-
ských zaříze-
ní a aměst-
nanci veřejné 
správy 

informace o průběhu 
realizace MAP II na 
web. stránkách MAS 
Sedlčansko, Fb profil, 
články v regionálním 
a místním tisku 
 

osobní sdílení na setká-
ních Partnerství, na pra-
covních setkáních Sdru-
žení obcí Sedlčanska, 
informační dopisy od 
vedoucích pracovních 
skupin a členů realizační-

osobní sdílení na se-
tkáních Partnerství, 
prostřednictvím e-
mailové komunikace, 
na osobních setkáních 
se členy realizačního 
týmu a prostřednic-

osobní sdílení na setkáních 
Partnerství, dotazník 



 
ho týmu o průběhu reali-
zace MAP a činnosti pra-
covních skupin, power-
pointové prezentace 

tvím svého zástupce 
na pracovních schůz-
kách expertní skupiny 
 

Rodiče dětí a 
žáků 

informace o průběhu 
realizace MAP II na 
web. stránkách MAS 
Sedlčansko a web. 
Stránkách škol, Fb 
profil, články 
v regionálním a 
místním tisku 
 

osobní sdílení na setká-
ních pracovních skupin a 
vzdělávacích programech 
organizovaných pro pe-
dagogickou a nepedago-
gickou veřejnost 

osobního sdílení na 
setkáních Partnerství, 
prostřednictvím e-
mailové komunikace, 
na osobních setkáních 
se členy realizačního 
týmu a prostřednic-
tvím svého zástupce 
na pracovních schůz-
kách expertní skupiny 

osobní sdílení na setkáních 
Partnerství, schůzkách PS, 
vzdělávacích programech 
organizovaných pro pedago-
gickou a nepedagogickou 
veřejnost 

Děti a žáci Fb profil, články 
v regionálním a 
místním tisku 
 

osobní sdílení prostřed-
nictvím rodičů a pedago-
gických pracovníků, nahlí-
žení výsledků a výstupů 
jejich práce na webovém 
portálu, prostřednictvím 
Žákovských parlamentů 
 

Osobní sdílení pro-
střednictvím Žákov-
ských parlamentů 

osobní sdílení prostřednic-
tvím pedagogických pracov-
níků a rodičů 

Pedagogičtí 
pracovníci 

informace o průběhu 
realizace MAP II na 
web. stránkách MAS 
Sedlčansko, Fb profil, 
články v regionálním 
a místním tisku 
 

osobní sdílení na schůz-
kách pracovních skupin, 
setkáních Partnerství, 
informační dopisy od 
vedoucích pracovních 
skupin, prostřednictvím 
vedoucích pracovníků 
domovských škol a  členů 

Členové pracovních 
skupin mají možnost 
připomínkovat proces 
realizace MAP (činnost 
pracovní skupiny a 
vzdělávací akce) for-
mou osobního sdílení 
na setkáních pracov-

osobní sdílení na setkáních 
pracovních skupin, dotazník, 
prostřednictvím osobního 
sdílení vedoucích pracovníků 
škol 



 
pracovních skupin ních skupin a vzdělá-

vacích programech, 
ostatní prostřednic-
tvím zástupců svých 
domovských škol a e-
mailové komunikace. 

Pracovníci 
organizací 
působících v 
oblasti vzdě-
lávání, asis-
tenčních 
služeb a ne-
formálního 
vzdělávání 

informace o průběhu 
realizace MAP II na 
web. stránkách MAS 
Sedlčansko, Fb profil, 
články v regionálním 
a místním tisku 
 

osobní sdílení na setká-
ních Partnerství, infor-
mační dopisy od vedou-
cích pracovních skupin a 
členů realizačního týmu o 
průběhu realizace MAP a 
činnosti pracovních sku-
pin, powerpointové pre-
zentace 

osobního sdílení na 
setkáních Partnerství, 
vzdělávacích progra-
mech organizovaných 
pro pedagogickou a 
nepedagogickou ve-
řejnost, prostřednic-
tvím e-mailové komu-
nikace, 

osobní sdílení na setkáních 
Partnerství, schůzkách PS, 
vzdělávacích programech 
organizovaných pro pedago-
gickou a nepedagogickou 
veřejnost 

Široká veřej-
nost 

informace o průběhu 
realizace MAP II na 
web. stránkách MAS 
Sedlčansko, Fb profil, 
články v regionálním 
a místním tisku 
 

   

 
 
 
 
 
 
 



 
Nástroje komunikace  
 

 Komunikace v rámci pracovních schůzek  

 Osobní konzultace 

 Elektronická komunikace 

 Informační zprávy, dopisy,  

 Elektronická komunikace (prostřednictvím e-mailů)  

 Dotazníková šetření/ ankety 

 Další formy  

 

 Komunikace v rámci pracovních schůzek 

 na setkání Partnerství – 2x ročně 

 na setkání členů PS – min. 4x ročně 

 na setkání PSIA (vedoucích pracovních skupin a RTI) – 10x ročně 

 na setkáních URT – 10x ročně 

 na setkání Expertní skupiny – 2x ročně 

 

Osobní konzultace: 

 na setkání zástupců partnerských subjektů tzv. Partnerství – 2x ročně 

 na schůzkách Řídícího výboru – 2x ročně 

 na setkáních pracovních skupin předávání informací pedagogickým sborům - 4x ročně 

 na jednotlivých školách předávání informací menším skupinám účastníků se specifickým zájmem a zaměřením osobní (individuální) konzultace - 

průběžně 

 



 
 Komunikace prostřednictvím internetu - průběžně 

 Umístění informačních materiálů na webové stránky MAS Sedlčansko www.mas-sedlcansko.eu/map2/ a zapojených subjektů 

 Umístění podpůrných materiálů souvisejících s realizací didaktických programů na vzdělávací portál  

 Vkládání informací o aktuálních akcích pro veřejnost na Facebookovou stránku 

https://www.facebook.com/MAPSedlcansko/?modal=admin_todo_tour 

Informování partnerů  prostřednictvím  e-mailové komunikace - průběžně 

 Informační dopisy  

 Pozvánky na akci + zvací dopis  

 Zápisy z akce  

 Souhrnné zprávy o realizaci projektu  

 Další zprávy a informace, průvodní materiály k realizovaným programům  

 Tištěné zprávy a informační materiály 

 Články v místních (obecních) a regionálních periodikách – 4x ročně 

 Plakáty  - průběžně 

 Tištěné pozvánky – průběžně 

 Tisková beseda – po zpracování SR 

 Setkání s novináři - po zpracování SR 

 Dotazníková šetření/ ankety – dle potřeby 

 Další formy předávání informací 

 Powerpointové prezentace  

 Praktické ukázky výstupů práce pracovních skupin  

 Kulatý stůl/workshop ke zpracování MAP 



 
Komunikační plán byl vyhotoven na základě Komunikační strategie zpracované v rámci MAP I a požadavků uveřejněných v metodice Postupy MAP.  

 
Vypracovala: Radmila Veselá a Eva Zirhutová 


