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Plnění komunikačního plánu za sledované období od: 1.2.2020 do 31.7.2020 

Místní akční plán Železnobrodsko II 

 

Ve sledovaném období jsme  pravidelně informovali veřejnost o všech aktivitách . Na webové stránky 
i na facebookový profil byly vkládány informace včetně pozvánek a zveřejněných tiskových zpráv. 
Veřejnost má možnost  na FB profilu vše komentovat, připomínkovat, zapojovat se do diskuzí a 
vyjadřovat své názory. 

Na webových stránkách byla založena  složka metodická podpora školám, kam jsou vkládány 
metodické a právní dokumenty z MŠMT, EDULK a NIDV, včetně předpisů a novinek a diskuzí. 

V době  uzavření škol kvůli koronavirové krizi se metodická podpora týkala především námětů a 
inspirace k online výuce. 

Na webových stránkách je uveden kontaktní e-mail, kde má veřejnost možnost vyjadřovat své názory 
a připomínky k veškeré činnosti MAP Železnobrodsko II. 

Ve složce dokumenty jsou  zveřejňovány veškeré výstupy  projektu jak z PS tak ŘV. 

V kalendáři jsou zveřejňovány všechny aktivity  včetně pozvánek. 

Na FB profilu projektu jsou zveřejňovány aktuální informace o projektu, naplňování aktivit i 
informace  k metodické a právní podpoře všech pedagogů v území. 

V době stavu nouze byly na FB vkládány i aktivity pro děti a náměty a nápady na online výuku. 

Webové stránky projektu i FCB profil projektu pravidelně aktualizuje a příspěvky vkládá specialista na 
komunikaci. 

Hlavní manažerka projektu i členové realizačního týmu  komunikují se všemi zapojenými subjekty 
elektronickou poštou, ale především se snažíme o  osobní jednání,  podařilo se nám vytvořit dobré 
osobní vztahy se všemi zástupci subjektů zapojených do projektu. Vzájemná spolupráce funguje 
velice dobře. V době nouzového stavu jsme komunikovali především elektronickou formou a 
telefonicky.  

V rámci vzdělávacích aktivit a workshopů dochází k vzájemnému setkávání pedagogů v území a k 
vzájemné osobní komunikaci a výměně zkušeností a sdílení dobré praxe. Na těchto setkáních dochází 
díky lektorům i k řízeným rozhovorům. 

Členové pracovních skupin mezi sebou komunikují hlavně elektronickou a telefonickou formou, na 
jednáních se scházejí dle aktuálních potřeb - minimálně 4x do roka – jednotlivá jednání jsou 
rozepsána v dokumentu jednání PS včetně zápisů a PL ze všech jednání. Jedenkrát ročně se koná 
společné jednání všech PS – koordinace, náplň činnosti PS a určení termínů  - plán setkávání PS. 

Členové RT se scházejí zpravidla jednou měsíčně a se členy PS a Řídícího výboru komunikují hlavně 
elektronicky, telefonicky a zúčastňují se i jejich jednání . V době nouzového stavu probíhala i jednání 
distanční formou MS Teams.  
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Spolupráce s analytiky funguje velice dobře, dochází k častým osobním konzultacím se členy RT, jinak 
s analytiky členové PS i RT komunikují elektronicky a díky navázání osobních vztahů funguje dobře i 
telefonická komunikace. 

 Tiskové zprávy jsou zveřejňovány v Železnobrodském zpravodaji, na našich webových stránkách 

A na stránkách města Železný Brod. 

  


