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Úvod 

Identifikace dotčené veřejnosti v projektu MAP III pro MČ Praha 9 vychází ze zpracovaného 
Komunikačního plánu, jehož cílem je nastavení vzájemné komunikace mezi všemi dotčenými 
skupinami projektu dalšími aktéry v oblasti vzdělávací politiky. Protože MČ Praha 9 nerealizovala 
projekt MAP II, je identifikace dotčené veřejnosti zpracována nově, nikoli jako aktualizace výstupu 
MAP II. 

Dokument byl vypracován v souladu s Postupy MAP III jako výstup klíčové aktivity 1 Řízení projektu, 
aktivity A 1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP. 



Zapojené subjekty 

Následující tabulka obsahuje přehled všech škol s uvedením zapojení jejich zástupců do řídicího 
výboru a pracovních skupin. 

Tabulka 1: Seznam škol a jejich zapojení do projektu 
Zřizovatel Název školy Účast v ŘV Účast v PS 

MČ 
Praha 9 

MŠ Kovářská  X 
MŠ Litvínovská   
MŠ Novoborská  X 
MŠ Po Krocínkou  X 
MŠ Šluknovská  X 
MŠ U Nové školy X X 
MŠ U Vysočanského pivovaru   
MŠ Veltruská X  
MŠ Kytlická X X 
ZŠ a MŠ Na Balabence X X 
ZŠ Litvínovská 500  X 
ZŠ Litvínovská 600  X 
ZŠ Novoborská X X 
ZŠ Špitálská  X 

Hl. m. 
Praha 

ZUŠ U Prosecké skály X  
ZUŠ Učňovská  X 

Soukromý 

MŠ-Pro Family X  
ZŠ a MŠ Basic Praha  X 
ZŠ Univerzum X X 
ZŠ Spektrum   
Métis ZŠ   
MŠ Kytlická X  

Zdroj: Úřad městské části Praha 9 
 



Cílové skupiny a nástroje komunikace vůči nim 

Cílovými skupinami jsou v souladu s žádostí o finanční podporu na projekt MAP III pro MČ Praha 9: 

 Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků 
 Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 

asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 
 Pracovníci organizací působících ve vzdělávání 
 Rodiče dětí a žáků 
 Veřejnost 
 Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice 

Všichni vedoucí pracovníci škol, školských zařízení, pedagogičtí pracovníci a pracovníci v oblasti 
neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže získávají informace v souladu se zpracovaným 
komunikačním plánem (výstup aktivity A 1.2) a také prostřednictví pracovníků zapojených do 
pracovních skupin (aktivity A 1.3 až A 1.6). Pro rodiče a veřejnost jsou ve zpracovaném komunikačním 
plánu uvedené konkrétní formy a nástroje komunikace a distribuční kanály. Jedná se o tyto 
komunikační nástroje a formy (podrobněji viz komunikační plán): 

 Webové stránky městské části (samostatná sekce projektu MAP III) 
 Sociální sítě (využíván je facebook jako v široké veřejnosti nejvíce rozšířená a současně 

z hlediska variability funkcí nejvíce univerzální sociální síť) 
 Mobilní rozhlas (aplikace pro chytré mobilní telefony s možností zasílání aktualit také do e-

mailových schránek uživatelů) 
 Měsíčník Devítka (radniční měsíčník) 
 Tiskové zprávy 


