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Cílem implementační části strategie je zajištění funkčního naplňování a řízení MAP.
Implementační část popisuje zapojení, vztahy a činnosti jednotlivých řídících orgánů
a skupin, které působí v projektu a zajišťují tak správné naplňování cílů. Zároveň se
podílí na aktualizaci a vyhodnocování projektu.
Hlavní odpovědnost za implementaci projektu MAP ORP Uherské Hradiště má
realizační tým pod vedením projektového manažera.
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1. Principy MAP
Tvorba a realizace MAP ORP Uherské Hradiště vychází ze zkušeností s
uplatňováním principů komunitního plánování, neboť odrážejí především příklady
dobré praxe v území (tvorba strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
komunitní plánování sociálních služeb apod.).
Komunitní plánování je postup, který umožňuje, aby:
• se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života
společenství,
• přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel
regionu,
• plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně
nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost (Postupy MAP,
kap. 12).
Struktura a konkrétní složení partnerství jsou předmětem dohody relevantních aktérů
v území MAP. Organizace partnerství a spolupráce odráží tyto tři základní skupiny:
1. zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích zařízení (včetně soukromých a
církevních zřizovatelů),
2. školy (v první řadě ty, které projevily zájem o spolupráci) a poskytovatelé
vzdělávání (mateřské školy, základní školy, speciální školy, základní umělecké školy,
školská zařízení, neziskové vzdělávací organizace),
3. uživatelé vzdělávání (děti, žáci, rodiče).
To je respektování principu spolupráce.
Spolupráce v partnerství probíhá podle principu zapojení veřejnosti. Realizátor
projektu zapojuje partnery (dotčenou veřejnost) do vytváření plánu tak, že jim vždy
nabízí volbu jedné z následujících forem:
1. pravidelné informování - předání přístupu na webové stránky projektu, který
zapojeným partnerům umožňuje dostupnost projednávaných pracovních verzí
dokumentů, tedy připomínkování a komentáře. Jedná se o převažující formu.
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2. aktivním informováním na společných nebo individuálních jednáních - každý
partner bez ohledu na formu zapojení se může po dohodě zúčastnit jak schůzek
pracovních skupin, tak jednání Řídícího výboru. Tato forma zatím využita nebyla.
3. konzultováním – tj. sběrem a vypořádáním jejich připomínek, zjišťováním
jejich postojů a stanovisek k jednotlivým částem vznikajícího MAP a k finálnímu
plánu, na výběr je emailová komunikace, diskusní fórum a osobní účast na
schůzkách. Jedná se o ojedinělé případy, kdy hl. v souvislosti se zařazením
investičního záměru vyjádří organizace ochotu připomínkovat aktuální dokument,
nebo se s ním podrobněji seznámit.
4. zapojí jejich zástupce do pracovních skupin nebo Řídícího výboru, aby se
mohli přímo podílet na vytváření návrhů v MAP.
Princip dohody je uplatňován v rámci všech aktivit projektu, nejvýrazněji při tvorbě a
následném hlasování o prioritách v aktivitách spolupráce, samozřejmě i při diskusi při
stanovování priorit v rámci Strategického rámce MAP do r. 2023.
Princip otevřenosti vyplývá z celoživotního charakteru vzdělávání, které se týká
všech zapojených partnerů, neboť respektuje zásady rovných příležitostí a možností
aktivní participace všech dotčených zájmových skupin. Možnost participovat na
plánování, vnášet do procesu vlastní zkušenosti a příklady dobré praxe je otevřená
odborné i laické veřejnosti a uplatňuje se postupně v souvislosti s průběžnou
propagací projektu a s hlubším zapojováním jak zájmových a neformálních
organizací, tak s postupným zapojováním rodičů a také zástupců sociálních služeb.
Tvorba a realizace MAP respektuje zásady rovných příležitostí.
Princip SMART se uplatní při hledání způsobů realizace stanovených priorit, aby
byla zajištěna jejich proveditelnost.
S – specifická, tj. s popisem konkrétních opatření a kroků,
M – měřitelná, tj. s uvedenými indikátory, které jsou měřitelné a vypovídající,
A – akceptovaná, tj. projednána v partnerství MAP, odsouhlasená a s jasně
vymezenými kompetencemi i povinnostmi,
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R – realistická, tj. musí odrážet skutečné potřeby, plán musí být proveditelný a zdroje
dostupné,
T – termínovaná, tj. návrhy opatření mají svůj jasny termín.
Uplatňuje se především při nastavování indikátorů dosažení cílů a opatření ve
strategickém rámci MAP.
Princip udržitelnosti bude uplatňován v souvislosti s rozvojem dlouhodobých
procesů spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání na místní úrovni. Uplatní se jak při
plánování škol, zřizovatelů, zájmových a neformálních organizací apod., tak při
aktivitách spolupráce a aktivitách škol a při budování znalostních kapacit. Zkušenosti
s dlouhodobým plánováním zde uplatní především zástupci MAS a obcí. Realizátoři
MAP princip naplňují též svou účastí na vzdělávacích aktivitách odborného garanta.
Princip partnerství je pak hybnou silou celého projektu a jeho hlavním přínosem.
Jeho naplněním bude též uzavření memoranda o partnerství a spolupráci příprava
ročního akčního plánu a případné pokračování realizace projektu a další
implementační aktivity.
V rámci řízení MAP se počítá i s účastí a spoluprací partnerů na odborných panelech
individuálních projektů systémových Metodická podpora procesu tvorby krajských
akčních plánů rozvoje vzdělávání, Podpora vytvoření komplexního systému
hodnocení, Podpora budování kapacit pro inkluzivní vzdělávání, Podpora zavedení
kariérního systému učitele do praxe a Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se
sociálně vyloučenými lokalitami.
Partnerství je trvale rozšiřováno o nové partnery, kteří projeví zájem o zapojení.
Jedná se např. o zástupce spolků pracujících s dětmi, kteří nejsou klasickými
organizacemi mimoškolního vzdělávání, přesto se podílí na rozvoji dětí a žáků do 15
let, další rodiče či přátele školy z řad fyzických osob, zástupce všech místních
knihoven, zástupce žákovských parlamentů, vzniknou-li, zástupce podniků a
případně další relevantní aktéry, s nimiž bude místní partnerství spolupracovat na
přípravě a realizaci aktivit naplňujících stanovené cíle či plánování dalších kroků v
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budoucích letech. Důraz je kladen i na přípravu společných projektů, jejichž realizace
jediným subjektem by nebyla efektivní či byla nemožná. Všichni partneři mají stejná
práva a jsou zapojeni do tvorby MAP dle jejich zaměření a zájmu o tu kterou oblast.

2. Organizační struktura MAP
Realizační tým
Realizační tým projektu je složen z projektového a finančního manažera,
koordinátorů území, koordinátora projektu, metodika a odborných garantů.
Realizační tým odpovídá za:
-

Koordinaci projektových aktivit

-

Organizační a provozní stránku projektu

-

Dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných hodnot
indikátorů

-

Zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu

Schůzky realizačního týmu se uskutečňují zpravidla 1x za měsíc, případně dle
potřeby. Každý koordinátor území bude koordinovat jednu pracovní skupinu. Na
setkání realizačního týmu proběhne předávání informací a vyhodnocování postupu
realizace. Z každé pracovní schůzky bude pořízen zápis.
Projektový a finanční manažer - je zodpovědný za řízení projektu, hlavní kontaktní
osoba, zajišťuje správný chod projektu, připravuje harmonogramy a kontroluje
termíny, zpracovává monitorovací a evaluační zprávy pro řídící výbor. Komunikuje se
všemi členy RT a shromažďuje veškeré výstupy projektu (zápisy, prezenční listiny,
podklady pro řídící výbor).Zpracovává tiskové zprávy, zajišťuje publicitu projektu.
Komunikuje napříč celým územím se všemi aktéry projektu.
Koordinátoři území - každý koordinátor území komunikuje se všemi dotčenými
cílovými skupinami ve svém území. Realizuje pracovní skupiny, zpracovává podklady
pro strategii a Strategický rámec vč. Dohody o prioritách. Vzhledem k tomu, že MAS
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mají v rámci své činnosti i oblast školství vč. alokace IROP a animace, je pro území
přínosem, že tato osoba bude se školami a zřizovateli pokračuje ve spolupráci i po
dokončení realizace MAP. Je zde předpoklad udržitelnosti a efektivnosti projektu.
Všichni koordinátoři jsou odborníci na strategické plánování, se starosty a řediteli ve
svém území mají pevnou vazbu ve spolupráci a plánování aktivit a projektových
záměrů, tudíž je takové zapojení žádoucí a bylo to vyžadováno ze strany starostů a
představitelů MAS. Díky tomuto nastavení bylo získáno 100 % souhlasů z území bez
jediné komplikace či nesouhlasu.
Vzhledem k tomu, že město Uherské Hradiště není členem MAS, bude mít svého
koordinátora území.
Koordinátor projektu - je „nad“ ostatními koordinátory území. Náplní práce
koordinátora projektu je zpracovávat veškeré výstupy ze všech území včetně
analytických dat či dotazníkového šetření a zpracovávat strategii MAP a Strategický
rámec vč. Dohody o prioritách. Účastní se pracovních skupin v území a zpracovává
návrhy a obsah jednání společně s metodikem.
Metodik - cílí na všechny koordinátory, navrhuje nejvhodnější postupy pro logické
zpracování MAP. Účastní se pracovních skupin a školení, je tzv. facilitátorem, vede
pracovní skupinu Řídícího výboru.
Po odborné stránce jsou zapojeni Odborní garanti - konzultují s koordinátory a
projektovým manažerem obsahové stránky MAP, komunikují s řediteli.
Administrace dokumentů – jsou zde zapojeni pracovníci mzdového oddělení,
oddělení účetnictví a právní. Připravují podklady k monitorovacím zprávám, právní
dokumenty a podklady k vyúčtování projektu.
Řídící výbor - je sestaven na začátku projektu a je hlavní pracovní orgán partnerství
MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů, kteří ovlivňují oblast vzdělávání na území
ORP Uherské Hradiště.
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.Řídící výbor je především platformou:


kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném
území (na základě reprezentativního zastoupení)



která je hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k
přípravě, realizaci a
evaluaci MAP, seznamuje se s výstupy pracovních skupin a realizačního týmu



která zprostředkovává přenos informací v území



která schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023.

Jednání Řídícího výboru je svoláváno dle potřeb, nejméně však 2x za kalendářní rok.
Zápisy z jednání řídícího výboru zajišťuje koordinátor projektu.
Na jeho prvním jednání je zvolen předseda. Na prvním jednání Řídícího výboru je
také schválen jeho Statut a Jednací řád. Schvalovací proces výstupů projektu je dán
Jednacím řádem Řídícího výboru MAP ORP Uherské Hradiště.

Partnerství je tvořeno těmito skupinami:


zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích zařízení



školy a poskytovatelé vzdělávání (mateřské školy, základní školy, speciální
školy, základní umělecké školy, školská zařízení, neziskové vzdělávací
organizace)



uživatelé vzdělávání (žáci, rodiče)



dále jsou do Řídícího výboru zapojeni zástupci MAS a RSK

Řídící výbor
Jméno

Organizace, funkce

Bazala Josef

Město Staré Město, starosta

RNDr. Bičan Jaroslav

Město Uherské Hradiště, útvar městského
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architekta
Ing. Blaha Stanislav

Město Uherské Hradiště, starosta

Bočková Alena

MŠ Kunovice, ředitelka

Mgr. Brokl Vratislav

ZŠ Za Alejí Uh. Hradiště, ředitel

Mgr. Burdová Kateřina

ZŠ Nedakonice, ředitelka

Mgr. Černý Vít

ZŠ a MŠ Popovice, ředitel

Mgr. Daňhelová Jana

ZŠ Staré Město, speciální pedagog

Duda Pavel

Obec Kostelany nad Moravou, starosta

PhDr. Frolec Ivo

Město Uherské Hradiště, místostarosta

Mgr. Havlásková Monika

SVČ Klubko, ředitelka

Mgr. Horáková Alena

ZŠ Ostrožská Nová Ves, ředitelka

PaedDr. Mgr. Horehleď Stanislav

ZŠ a MŠ Traplice, ředitel

Mgr. Horňáková Martina

Obec Babice, starostka

Ing. Hříbek Josef

Město Uherské Hradiště, za rodiče a
veřejnost

Mgr. Hubáček Pavel

Město Uherské Hradiště, útvar městského
architekta

Mgr. Hubáčková Vendula

ZŠ UNESCO, Uherské Hradiště, psycholog

Mgr. Chlachulová Miroslava

ZŠ Březolupy, ředitelka

Mgr. Chudomelová Petra

ZŠ a MŠ Traplice, pedagog

Mgr. Jančář Pavel

ZŠ a MŠ Jarošov, ředitel

Bc. Janíková Vladimíra

ZŠ a MŠ Buchlovice, pedagog

Mgr. Klímová Miroslava

ZŠ a MŠ Buchlovice, speciální pedagog

Mgr. Knot Petr

Obec Kněžpole, starosta

Mgr. Kolařík Tomislav

ZŠ a MŠ Bílovice, ředitel

Mgr. Kordula Tomáš

ZŠ Boršice, ředitel

Mgr. Kovaříková Tereza

MAS Buchlov, za rodiče a veřejnost

Mgr. Křížová Dana

ZŠ Boršice u Blatnice, ředitelka

Mgr. Kučerová Dana

ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého nám.,
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ředitelka
Mgr. Kučová Jaroslava

ZŠ Staré Město, pedagog

Ing. Kukla Petr

Obec Březolupy, starosta

Mgr. Kuntová Kateřina

ZŠ a MŠ Jalubí, ředitelka

Lopata Josef

MAS Horňácko a Ostrožsko, za rodiče a
veřejnost

Mgr. Majíčková Ivana

Město Kunovice, starostka

Maňásková Marie

MŠ Babice, ředitelka

Ing. Masařík Pavel

ZŠ Březolupy, speciální pedagog

Mgr. Mergental Aleš

Obec Velehrad, starosta

Millerová Iveta

Agentura pro sociální začleňování

Mlčáková Markéta

MŠ Medlovice, ředitelka

Bc. Močičková Ilona

MŠ Uherské Hradiště, ředitelka

Mgr. Stanislav Nemrava

ZUŠ Uherské Hradiště, ředitel

Mgr. Nosková Ladislava

ZŠ a MŠ Ořechov, ředitelka

PhDr. Olšáková Věra

ZŠ a MŠ Čtyřlístek, s. r. o., ředitelka

Pavlíčková Markéta

MAS Staroměstsko, za rodiče a veřejnost

Mgr. Pikner Radim

ZŠ Polešovice, ředitel

Ing. Polák Karel

Spolek Komunitní škola Traplice, z.s.

Mgr. Polášková Marie

ZŠ a MŠ Zlechov, ředitelka

Ing. Rozum Milan

Obec Traplice, starosta

Mgr. Šimíková Jitka

ZŠ a MŠ Huštěnovice, ředitelka

Valeriánová Jana

MŠ Zlámanec, ředitelka

Vávra Bohuslav

Obec Boršice u Blatnice, starosta

Mgr. Vávra Oldřich

Obec Tupesy, starosta

Mgr. Vorba Jan

ZŠ UNESCO, Uherské Hradiště, ředitel

Ing. Výsmek Radovan

KÚ ZK – vedoucí odd. Koncepční a
rozvojové činnosti

Mgr. Zábranský Martin

Město Staré Město, místostarosta
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Mgr. Zerzáň Karel

ZŠ a MŠ speciální, Uherské Hradiště, ředitel

Mgr. Zůbková Ivana

DDM Uherské Hradiště, ředitelka

Organizační struktura a implementace

Řídící výbor

Projektový a
finanční manažer

Metodik

Odborní garanti

Koordinátor projektu

Koordinátor
území 1

Koordinátor
území 2

Koordináto
r území 3

Koordinátor
území 4

Koordinátor
území 5

Koordinátor
území 6

Pracovní skupiny
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3. Komunikační strategie
Komunikace s partnery a cílovými skupinami projektu Místní akční plán ORP
Uherské Hradiště je realizována pomocí rozmanitých nástrojů, komunikačních
prostředků – webové stránky, zpravodaje, osobní jednání (schůze, kulaté stoly,
vzdělávací aktivity, individuální jednání, atd.), e-mailová komunikace, telefonicky.
Informace jsou rovněž šířeny prostřednictvím partnerů, členů řídícího výboru a
pracovních skupin. Dále jsou využívány ankety, dotazníky, a webové stránky projektu
http://www.mesto-uh.cz/mistni-akcni-plan-orp-uherske-hradiste/, které slouží jak pro
informování široké veřejnosti, tak pro zapojené partnery projektu. Publikovány jsou
zde výstupy projektu, zápisy ze zasedání řídícího výboru.

Osobní jednání
Informace o projektu, dosavadních zjištěních a závěrech, návrzích řešení a diskuzí k
tématu jsou předmětem osobního jednání v podobě schůzí Řídicího výboru,
pracovních skupin, porad MAS (představenstvo, valné hromady MAS, individuálních
schůzek se stávajícími nebo potenciálními partnery a vzdělávacích aktivit
uskutečňovaných v rámci MAP včetně pilotních aktivit, schůzek v PS Vzdělávání NS
MAS ČR, PS Vzdělávání KAP, setkání na NIDV.
E-mailová a telefonická komunikace
E-mailová a telefonická komunikace je používána pro individuální komunikaci –
zjištění potřebných informací nebo informování dotčené cílové skupiny o dílčím
výstupu, zasílání pozvánek a zápisů, nabídky vzdělávacích aktivit, materiálů k
připomínkování apod.
Informování prostřednictvím partnerů, členů ŘV a pracovních skupin
K přenosu informací slouží rovněž informování prostřednictvím partnerské platformy:
ředitel – obec, pedagogové, rodiče, veřejnost, žáci, místní organizace neformálního
vzdělávání;
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EVROPSKA UNIE
Evropskd strukturdlni a investidnt fondy
Operadni program Vpkum, vfvoja yzddl6vdni

obec

-

ieditel, veiejnost; pedagogov6

-

ieditel, rodide, Zdci;

mistni organizace neform6lniho vzddlitvAni
rodide

- 5kola, obec, mlstn[ organizace

-

obec, Skola, veiejnost, rodi6e,

neformelniho vzddlitvAni

MAS - mistni organizace neform6lniho vzd6l6vdni- obec, Skoly, vefejnost, sociSlni
sluZby

Ankety, dotazniky
Ankety slouZi pro zapojeni a zlsk6ni zp6tn6 vazby od veiejnosti, rodidfr, expert0.

Vnitini komunikadni strategie
Jednd se o komunikaci uvniti realiz6tor0 projektu (realizadni tyim, Ridici vlibor,

pracovni skupiny).

Vn6j5i komunikadni strategie
Jedn6 se piedev5im o informovSniveiejnosti o projektu a komunikaci s RO.
Organizadni sch6ma vn6 realizadniho tfmu Realizadnitfm spolupracuje s Ridicim

viborem, odbornim garantem, m6dii, iidicim org6nem

SchvSf

eno Fidicim v'iborem MAP dne 27. tl..2OL7.

V Uhersk6m Hradi5ti

dne27.tt.2Ot7

#i:J'.-r
Mgr. Oldiich Vdvra
Piedseda Rv

vnp

ORP Uhersk6

Hradiit6

L2

