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     Identifikace dotčené veřejnosti 
 

Místní akční plány rozvoje vzdělávání II Jablonecko 
Projekt: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011069 

 
 
 
 

Úvod 

 
Projekt Místní akční plány rozvoje vzdělávání Jablonecko II (dále jen MAP Jablonecko II) je navázán na 

předešlý projekt Místní akční plány rozvoje vzdělávání Jablonecko. Mezi hlavní aktivity projektu patří 

podpora pedagogickým pracovníkům, rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků, rozvoj 

gramotností a vytváření partnerství v území, které zahrnuje 11 obcí. Projekt řeší zejména řízení, rozvoj, 

aktualizaci, realizaci a vyhodnocení MAP pro vzdělávání na vymezeném území a podporuje 

naplánované opatření a aktivity škol, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a 

spolupráci. 
 
Jedním z klíčových metod vzniku Místního akčního plánu je komunitní plánování, jehož správné 

fungování je založeno na efektivním nastavení identifikace a oslovení dotčené veřejnosti projektu. Pro 
naplnění tohoto principu bylo třeba vypracovat dokument pro konkretizaci dotčené veřejnosti – cílové 

skupiny. Dokument „Identifikace dotčené veřejnosti“ je jedním z výstupů klíčové aktivity Řízení a 

aktualizace MAP v projektu MAP Jablonecko II. Postup zpracování a obsah výstupu je v souladu s 
přílohou č. 3 výzvy MAP II: Postupy MAP II Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti 

vzdělávání. Tento výstup je aktualizací dokumentu, který byl vytvořen v rámci prvního projektu MAP 
Jablonecko, je přehled cílových skupin MAP II a nástrojů pro jejich oslovování a komunikaci v rámci 

projektu. Cílové skupiny je možné rozdělit do těchto kategorií: 
 

• mateřské školy  
• základní školy  
• základní umělecké školy  
• zřizovatelé škol  
• obce  
• organizace působící v oblasti vzdělávání  
• ostatní zapojení aktéři 

 
Každá z cílových skupin má své zástupce v pracovních skupinách a Řídicím výboru MAP. Všichni dotčení 

aktéři mají možnost účasti na aktivitách projektu. Jedná se o setkání Platformy Kolokvium ZŠ a MŠ, 

workshopy, jednání pracovních skupin a Řídicího výboru MAP, vzdělávací semináře a další tematická 

setkání. Kromě aktivní účasti na jmenovaných akcí má dotčená veřejnost možnost získávat informace 

související s projektem na internetových stránkách https://www.map-lbc-jbc.cz/, případně formou 

osobních konzultací se členy realizačního týmu projektu. Na internetových stránkách jsou 

zveřejňovány pozvánky, zápisy z realizovaných aktivit a strategické dokumenty projektu. Všichni aktéři 

cílové skupiny mají možnost okomentovat výstupové dokumenty, a to ve všech fázích jejich vzniku. 

Kromě internetových stránek je ke komunikaci s cílovou skupinou využívána profilová stránka projektu 

na sociální síti (Facebook). 

https://www.map-lbc-jbc.cz/
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Mateřské školy 
 
 

Všichni vedoucí pracovníci mateřských škol byli osloveni k účasti školy na projektu (členství v pracovních 

skupinách a Řídicím výboru MAP, semináře, workshopy...). Kromě vedoucích pracovníků mateřských škol se 

aktivit projektu mohou účastnit pedagogové, nepedagogičtí pracovníci a rodiče dětí v MŠ. Zástupci MŠ se 

účastní setkání v platformě Kolokvium ředitelů MŠ a mají dva zástupce v Řídicím výboru. Dále zástupci MŠ 

jsou členy PS předškolní vzdělávání, účastníky vzdělávacích aktivit (budování znalostních kapacit), účastní se 

setkání regionu a každá mateřská škola má svého zástupce v rámci podaktivity č. 2. 7 (podpora škol v 

plánování) 
 
 

 

Základní školy 
 
Všichni ředitelé základních škol byli osloveni k účasti na projektu MAP II v ORP Jablonec nad Nisou. 
Aktivit projektu se mohou účastnit pedagogové ZŠ, nepedagogičtí pracovníci a rodiče žáků ZŠ. Oslovení 
těchto zástupců bude probíhat pomocí internetových stránek projektu, facebookového profilu. 
 

Tabulka č. 1 Seznam mateřských, základních a základních uměleckých škol zapojených do projektu MAP Jablonecko II – ORP 
Jablonec nad Nisou 
  
 

Název  
Sídlo 
(obec) 

IČ Poznámka 

Základní škola Jablonec 
nad Nisou, Liberecká 26, 
příspěvková organizace 

Jablonec nad 
Nisou 
 

72742879 
  

Základní škola Jablonec 
nad Nisou, 5. května 76, 
příspěvková organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

43257399 
  

Základní škola Jablonec 
nad Nisou, Na Šumavě 43, 
příspěvková organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

43257721 
  

Základní škola Jablonec 
nad Nisou, Pasířská 72, 
příspěvková organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

72742950 
  

Základní škola Jablonec 
nad Nisou-Mšeno, 
Mozartova 24, příspěvková 
organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

72743034 
  

Základní škola Jablonec 
nad Nisou, Pivovarská 15, 
příspěvková organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

72743115 
  

Základní škola Jablonec 
nad Nisou-Kokonín, 
Rychnovská 216, 
příspěvková organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

72743191 
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Základní škola Jablonec 
nad Nisou-Mšeno, 
Arbesova 30, příspěvková 
organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

72743271 
  

Základní škola Jablonec 
nad Nisou-Rýnovice, Pod 
vodárnou 10, příspěvková 
organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

72743352 
  

Základní umělecká škola 
Jablonec nad Nisou, 
Podhorská 47, příspěvková 
organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

75122308 
 Člen ŘV 

Mateřská škola Jablonec 
nad Nisou, Lovecká 11, 
příspěvková organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

72048069 
  

Mateřská škola Jablonec 
nad Nisou, Jugoslávská 13, 
příspěvková organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

72048107 
  

Mateřská škola Jablonec 
nad Nisou, Střelecká 14, 
příspěvková organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

72048085 
  

Mateřská škola Jablonec 
nad Nisou, 28. řijna 16, 
příspěvková organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

72550341 
  

Mateřská škola Jablonec 
nad Nisou, Husova 3, 
příspěvková organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

72550384 
  

Mateřská škola Jablonec 
nad Nisou - Mšeno, Josefa 
Hory 36, příspěvková 
organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

72018174 
  

Mateřská škola Jablonec 
nad Nisou, Nová Pasířská 
10, příspěvková organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

72550392 
  

Mateřská škola Jablonec 
nad Nisou - Mšeno, 
Mechova 10, příspěvková 
organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

720481131 
  

Mateřská škola Jablonec 
nad Nisou - Rýnovice, 
Československé armády 37, 
příspěvková organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

72048115 
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Mateřská škola Jablonec 
nad Nisou, Havlíčkova 4, 
příspěvková organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

75109522 
  

Mateřská škola Montessori 
Jablonec nad Nisou, 
Zámecká 10, příspěvková 
organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

86797034 
  

Mateřská škola Jablonec 
nad Nisou, Hřbitovní 10, 
příspěvková organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

72550368 
  

Mateřská škola speciální 
Jablonec nad Nisou, 
Palackého 37, příspěvková 
organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

72743433 
  

Mateřská škola Jablonec 
nad Nisou - Kokonín, Dolní 
3969, příspěvková 
organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

72048140 
 

 Mateřská škola Jablonec 
nad Nisou, Švédská 14, 
příspěvková organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

72743778 
 

 Mateřská škola Jablonec 
nad Nisou, Slunečná 9, 
příspěvková organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

72550406 
 

 Mateřská škola Jablonec 
nad Nisou - Jablonecké 
Paseky, Tichá 19, 
příspěvková organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

72048166 
  

Mateřská škola Maršovice 
81, příspěvková organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 

70695954 
  

Základní škola Rádlo, okres 
Jablonec nad Nisou, 
příspěvková organizace 
 Rádlo 

70695121 
  

MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁDLO 
3, příspěvková organizace 
 Rádlo 

70695130 
 

 Základní škola a Mateřská 
škola Janov nad Nisou, 
příspěvková organizace 
 Janov nad Nisou 

72742658 
  

Základní škola a Mateřská 
škola, Rychnov u Jablonce 
nad Nisou, příspěvková 

Rychnov u 
Jablonce nad 
Nisou 

70981531 
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Organizace působící v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a 
v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 

 

 

Významnými aktéry projektu MAP jsou pracovníci neziskových a příspěvkových organizací působící v 

oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a 

mládeže na území ORP Jablonec nad Nisou. Pro potřeby MAP jsou do této oblasti zahrnuty i základní 

umělecké školy. Organizace mají zastoupení v Řídicím výboru a mají zástupce v pracovních skupinách, 

případně jsou do pracovních skupin zváni jako odborníci. Tabulka obsahuje pouze organizace zapsané v 

rejstříku MŠMT, neobsahuje tudíž všechny partnery projektu MAP, kteří participují na realizaci a zabývají 

se vzděláváním v území. 
  
 
 

Zřizovatelé škol na území ORP Jablonec nad Nisou 

 

Zřizovatelé škol a zaměstnanci veřejné správy působící v oblasti vzdělávání mají největší odpovědnost za 

realizaci vzdělávací politiky v regionu. Zástupci zřizovatelů mají své zastoupení v Řídicím výboru, který 

schvaluje dílčí kroky místního akčního plánu vzdělávání a také jeho finální podobu. Předpokládá se jejich 
aktivní zapojení do přípravy plánu, přinášení podnětů pro řešení problematických oblastí vzdělávání v 

regionu i připomínkování průběhu tvorby MAP. 
 

Tabulka č. 2 Seznam zřizovatelů škol v regionu projektu MAP II v ORP Jablonec nad Nisou  

organizace 
 

Základní škola a Mateřská 
škola Josefův Důl, okres 
Jablonec nad Nisou, 
příspěvková organizace 
 Josefův Důl 

72742682 
 Člen ŘV 

Základní škola Antonína 
Bartošovského 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

16389999 
  

Základní škola a Mateřská 
škola, Jablonec nad Nisou, 
Kamenná 404/4, 
příspěvková organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

60254301 
  

Základní škola, Jablonec 
nad Nisou, Liberecká 
1734/31, příspěvková 
organizace 
 

Jablonec nad 
Nisou 
 

60254190 
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Název obce Poznámka 

Jablonec nad Nisou Předseda ŘV 

Janov nad Nisou Člen ŘV 

Josefův Důl  

Lučany nad Nisou  

Nová Ves nad Nisou  

Rádlo  

Rychnov u Jablonce nad Nisou  

 

Tabulka č. 3 Seznam obcí, které nejsou zřizovateli škol v ORP Jablonec nad Nisou 
 
 
Název obce  Poznámka 

Bedřichov  

Dalešice  

Maršovice 
 

 

Pulečný  

 

Závěr 

 

Cílem zvolené komunikační strategie je především otevřenost projektu pro další zájemce, kteří mají 
zájem o spolupráci v jakékoli oblasti související s realizací MAP. Aktivní účast v projektu MAP, účast v 
pracovních skupinách apod. je pravidelně připomínána a komunikována. 
 
Výběrem aktérů vzdělávání do projektu MAP je rovněž naplněn princip spolupráce mezi zřizovateli, 
školami, organizacemi neformálního a zájmového vzdělání a rodiči. Tito aktéři se mají možnost scházet 
při nejrůznějších akcích pořádaných realizačním týmem MAP a mají tak příležitost sdílet informace a 
vyměňovat si poznatky z praxe. 
 
Pravidelnou aktualizací internetových stránek a facebookového profilu projektu MAP zajišťujeme 
přístup k informacím široké veřejnosti. 
 
 
 

 

Schváleno ŘV dne 30. 9. 2019 


