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Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku (MAP) stanovuje oblasti rozvoje vzdělávání 

na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Bílina (SO ORP Bílina). Hlavním cílem 

projektu je podpora a prohloubení systému spolupráce mezi aktéry ve vzdělávání na území SO ORP 

Bílina.  

Implementační plán MAP, který je jedním z výstupů projektu, zakotvuje základní postupy a pravidla 

implementace a komunikace v rámci procesu realizace místního akčního plánu vzdělávání a popisuje 

organizační strukturu, komunikační strategii a principy, na kterých je MAP postaven. 

 

Organizační struktura MAP 

Organizační struktura zahrnuje spolupracující účastníky, kteří aktivně napomáhají k rozvoji vzdělávání 

na území ORP Bílina. MAP vychází z charakteru cílových skupin a jejich očekávání: 
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Partnerství MAP  

Partnerství MAP je dobrovolným sdružením subjektů, aktivně podporujících rozvoj vzdělávací 

soustavy v území. Partnerstvím se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů. Organizační 

struktura partnerství odráží územní charakteristiky včetně již existujících funkčních partnerství 

a reflektuje strategii MAP, aby mohla být efektivně naplňována. Povinným orgánem každého MAP je 

Řídící výbor, jeho složení reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP. 

 

Řídící výbor  

Role řídícího výboru (ŘV) je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Jeho 

složení reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP. Řídící výbor je povinný orgán partnerství. 

V čele ŘV stojí předseda, resp. místopředseda. Řídící výbor se mimo jiné řídí schváleným Statutem 

a Jednacím řádem ŘV.  

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů 

ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP a odráží reprezentativnost z pohledu vzdělávání 

v daném území. ŘV má v současné době celkem 23 členů, kteří zároveň tvoří zástupce dle povinného 

složení ŘV.  

Složení ŘV MAP: 

 zástupce realizátora projektu MAP,  

 zástupci zřizovatelů škol,  

 zástupci vedení škol, výborní učitelé a zástupci ze školních družin,  

 zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání,  

 zástupci základních uměleckých škol,  

 zástupce Krajského akčního plánu,  

 zástupce Ústeckého kraje,  

 zástupce MAS působící na území MAP, 

 zástupce rodičů,  

 zástupce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví při Městském úřadě v Bílině, 

 zástupce Městské policie Bílina. 

 

Realizační tým  

Realizační tým projektu odpovídá za realizaci projektových aktivit a plnění harmonogramu. Tým je 

sestaven ze dvou částí, administrativní a odborné. 

 

Administrativní tým projektu:  

Administrativní tým koordinuje realizaci a provázanost klíčových aktivit a zajišťuje pro odborný tým 

administrativní zázemí. Zpracovává veškerou projektovou dokumentaci, připravuje zprávy o realizaci 

a žádosti o platby. Hlavní role v administrativním týmu jsou manažer projektu a finanční manažer.  
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Manažer projektu:  

 je zodpovědný za celkové řízení projektu,  

 je hlavní kontaktní osobou projektu,  

 zajišťuje koordinaci projektových aktivit a všech subjektů zapojených do realizace projektu,  

 je zodpovědný za přípravu zpráv o realizaci,  

 je zodpovědný za sledování změn projektu, vyhodnocování a naplňování indikátorů projektu, 

 je zodpovědný za zajištění vnitřní i vnější evaluace.  

 

Finanční manažer:  

 je odpovědný za finanční řízení projektu,  

 provádí dohled nad financováním projektu a stavem rozpočtu projektu, kontroluje 

a připravuje podklady pro žádosti o platbu,  

 zpracovává žádosti o platbu a jejich přílohy,  

 zpracovává finanční části zpráv o realizaci.  

 

Odborný tým projektu:  

Odbornou část týmu vede koordinátor, který tvoří strategické dokumenty MAP a zejména:  

 zajišťuje metodické vedení projektu,  

 zpracovává analytickou část MAP,  

 připravuje materiály pro pracovní skupiny,  

 po věcné stránce realizuje klíčové aktivity,  

 vede schůzky pracovních skupin a účastní se schůzek ŘV.  

 

V rámci projektu jsou ustanoveny dvě pracovní skupiny: 

 PS pro předškolní vzdělávání (PS MŠ) – zástupce MŠ (2x), DDM, ZUŠ, NNO (Člověk v tísni), 

zřizovatele (celkem 6 členů) 

 PS pro základní vzdělávání (PS ZŠ) – zástupce ZŠ (3x), DDM, ZUŠ, NNO (Člověk v tísni), 

zřizovatele (celkem 7 členů) 

Tyto pracovní skupiny tvoří odborní pracovníci, kteří jsou pod vedením koordinátora hlavními tvůrci 

MAP a všech jejích povinných částí dle metodiky na tvorbu MAP. Zabezpečují odbornost 

v předepsaných povinných i nepovinných tématech a pokračování akčního plánování prostřednictvím 

spolupráce aktérů na daném území. 

Jelikož MAP představuje dle jednoho z principů otevřené partnerství, realizační tým předpokládá, že 

aktualizace místního partnerství MAP proběhne v okamžiku, kdy bude realizačním týmem zjištěna 

změna ve složení územního partnerství. 
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Komunikační strategie MAP 

Cíl komunikační strategie  

Komunikační strategie má za cíl zlepšit vzájemnou komunikaci všech relevantních aktérů vzdělávání 

v území (mateřské a základní školy, zřizovatelé, rodiče, děti/žáci, veřejnost). 

 
Nástroje komunikace 

Pro šíření informací o projektu jsou využity následující komunikační kanály:  

 řídící výbor, 

 pracovní skupiny, 

 osobní schůzky, 

 telefonické rozhovory, 

 e-mailová komunikace, 

 dotazníková šetření, 

 internetové stránky města Bílina,  

 Bílinský zpravodaj. 

 
Cílové skupiny projektu MAP: 

 vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, 

 zřizovatelé škol a školských zařízení, 

 rodiče dětí a žáků, 

 děti a žáci, 

 pedagogičtí pracovníci, 

 pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 

asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, 

 zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice, 

 široká veřejnost. 

 
Pravidla komunikace  

V rámci MAP spolupracují a komunikují zejména:  

 zřizovatelé škol a školských zařízení,  

 poskytovatelé formálního a neformálního vzdělávání,  

 uživatelé formálního a neformálního vzdělávání.  

 
V rámci realizace projektu MAP bude probíhat zapojení veřejnosti a následná výměna informací, a to 

především pro:  

 zajištění přístupu veřejnosti k informacím,  

 aktivní informování veřejnosti,  

 spoluúčast veřejnosti na plánování a společné vizi,  

 poradenství.  

 
Za provádění komunikační strategie je zodpovědný administrativní tým projektu.  
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Principy MAP 

Tvorba a realizace Místního akčního plánu vzdělávání 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. 

 

Princip spolupráce  

V rámci MAP spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany: zřizovatelé, poskytovatelé a uživatelé:  

 zřizovateli jsou míněny především obce a kraj,  

 poskytovateli jsou jednotlivé MŠ a ZŠ a dále pak organizace mimoškolního vzdělávání, 

 za uživatele jsou považováni děti/žáci MŠ/ZŠ, rodiče a zaměstnavatelé.  

 

Princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů  

V praxi rozlišíme při zapojování dotčené veřejnosti a při výměně informací s ní čtyři stupně 

spolupráce s veřejností:  

 zajištění přístupu veřejnosti k informacím,  

 aktivní informování občanů,  

 konzultace s občany (oboustranná komunikace za účelem sběru připomínek, zjištění postoje 

veřejnosti k dokumentu),  

 spoluúčast veřejnosti na plánování. 

Je důležité upozornit, že jednotlivé části se vzájemně doplňují a vytvářejí provázaný systém. 

Při zapojování spolupracujících subjektů a další veřejnosti do místního akčního plánování mají své 

místo všechny tyto části. 

 

Princip dohody  

Výsledný MAP je svého druhu dohoda, ve které se (přinejmenším) tři strany (viz princip spolupráce) 

navzájem shodnou 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. 

 

Princip otevřenosti  

Vzdělávání je celoživotní proces, který se neodehrává jen v prostředí školy, ale jeho stále významnější 

část představuje vzdělávání mimo školu, tj. neformální a zájmové vzdělávání. Jedním ze základních 

předpokladů k efektivnímu propojování procesů ve vzdělávání je jejich otevřenost. Tvorba a realizace 

MAP musí respektovat zásady rovných příležitostí a možnosti aktivní participace všech dotčených 
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zájmových skupin. Otevřenost MAP by měla přispívat k budování důvěry a rozvoji spolupráce mezi 

partnery, uznání výstupů dílčích aktivit a podpoře přenositelnosti příkladů dobré praxe mezi MAP 

navzájem. 

 

Princip SMART  

Cílem MAP je především stanovovat priority v oblasti vzdělávání a následně se soustředit na jejich 

realizaci. Realizace musí byt proveditelná, a proto by měla byt sestavena jako SMART:  

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,  

R – realistická, tj. musí odrážet skutečné potřeby, plán musí byt proveditelný a zdroje dostupné,  

T – termínovaná, tj. návrhy opatření mají svůj jasný termín. 

 

Princip udržitelnosti  

Tvorba MAP nesmí byt účelovou aktivitou, ale měla by sloužit k nastavení a rozvoji dlouhodobých 

procesů spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání na místní úrovni. Plánování je opakující se proces, 

ve kterém je nutné sledovat průběh realizace, vyhodnocovat dosahování cílů a přijímat nová opatření 

a plány, které povedou k nápravě či dalšímu zlepšení a rozvoji. 

V průběhu realizace bude dokument MAP podléhat monitoringu, jednotlivé cíle budou 

vyhodnocovány a v případě potřeby aktualizovány. 

 

Princip partnerství  

Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty, který spočívá ve spolupráci těchto subjektů při 

přípravě a následné realizaci plánu. Obsahem spolupráce partnerů je společná tvorba, koordinace, 

organizace, řízení, monitorování a vyhodnocování plánu. Partnerství je založeno na sdílené 

odpovědnosti a na demokratických principech rozhodování při tvorbě a řízení plánu. Podíl partnerů 

na společném plánu nemusí být stejný. Účast musí být opodstatněná a nezastupitelná. Jejich přínos 

pro tvorbu či realizaci plánu musí spočívat v zajištění aktivit, bez jejichž realizace by nebylo dosaženo 

cílů a zároveň je nemůže zajistit sám vlastními zdroji a silami jediný subjekt. 
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Aktualizace MAP  

V průběhu tvorby i realizace MAP může nastat objektivní potřeba změny konkrétní části MAP, např. 

úprava znění priorit či cílů. Tuto potřebu mohou vyvolat nejrůznější vlivy:  

 vnější (např. rozhodnutí vlády či EU),   

 vnitřní (např. potřeba změny vyvstane při průběžné aktualizaci Strategického rámce MAP, 
na základě evaluace atd.).  

 
Je velmi pravděpodobné, že nejčastější změny budou zaznamenány v rámci Strategického rámce 

MAP (seznamu investičních záměrů), neboť sběr podnětů a vytváření dohod k investičním potřebám 

mohou probíhat průběžně v intervalu šesti měsíců.  

Změny mohou vyplynout i z vnitřní evaluace.  

Všechny zaznamenané změny je vždy nutné důkladně prodiskutovat v pracovních skupinách 

a následně změnu předat Řídícímu výboru MAP, který rozhodne o schválení či zamítnutí dané změny. 

 

Monitoring a vyhodnocování realizace MAP  

Monitorování a vyhodnocování realizace MAP, včetně naplňování strategických cílů prioritních oblastí 

je důležité pro rozhodování řídicího výboru a realizačního týmu o dalším postupu při řízení realizace 

MAP. Tento proces slouží také k získávání informací pro veřejnost o tom, jak se MAP postupně 

realizuje a co je jeho přínosem.  

Realizační tým má zodpovědnost za monitoring v průběhu realizace projektu. Jeho povinností je také 

sledovat realizaci plánu aktivit, zda je dodržován harmonogram, zda jsou naplňovány monitorovací 

indikátory nebo zda vznikly problémy v průběhu realizace a veřejnost je dostatečně informována 

a zapojována. Realizační tým je také zodpovědný za spolupráci s jednotlivými zapojenými subjekty. 

Případné nezbytné aktualizace řeší realizační tým svoláním pracovních skupin a následně zasedáním 

Řídícího výboru MAP s cílem tyto změny schválit/neschválit.  

Realizační tým je povinen vytvořit s ukončením projektu ucelenou sebehodnotící zprávu, která 

vyhodnotí průběh celé tvorby MAP a poskytne objektivní vhled do budoucích aktivit a směřování 

aktivit MAP. Hodnotící zpráva objasňuje plnění strategických cílů jednotlivých prioritních oblastí 

pomocí konkrétních aktivit. 

MAP bude naplňován především aktivitami zařazenými do akčního plánu. Tyto aktivity by měly 

naplňovat stanovené cíle. Pro jednotlivé cíle jsou nastaveny indikátory, které pomohou ve výsledném 

vyhodnocení. Realizační tým je zodpovědný za hlídání plnění jednotlivých cílů a za sledování vývoje 

naplňování indikátorů, zároveň dohlíží na to, aby se na plnění cílů nezapomnělo. Ke splnění těchto 

úkolů bude realizační tým komunikovat s ostatními subjekty v území a bude dbát na to, aby se do 

akčních plánů dostávaly konkrétní kroky, které přispějí k plnění cílů. To vše v součinnosti s pracovními 

skupinami a Řídícím výborem MAP, který jako jediný může činit klíčová rozhodnutí při naplňování 

MAP. 

 


