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Identifikace dotčené veřejnosti  
projektu ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643 

 

Úvod 

Projekt ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (dále jen MAP II v ORP Říčany) je navázán 

na předešlý projekt ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání. Mezi hlavní aktivity projektu 

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

gramotností a vytváření partnerství v území, které zahrnuje celkem 53 obcí. Projekt pro ORP Říčany 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 II v ORP Říčany 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 ORP Říčany – 

Místní akční plány rozvoje vzdělávání. Obsahem tohoto dokumentu je přehled cílových skupin MAP II 

v ORP Říčany 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 Učící se síť 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 www.map.ricany.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). 

http://www.map.ricany.cz/
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Mateřské školy 
Na území projektu MAP II v ORP Říčany se nachází 53 mateřských škol zapsaných v rejstříku škol 

a školských zařízení MŠMT. Z tohoto počtu zapsaných škol 2 mateřské školy ukončily svou aktivní činnost 

a jedna škola má na území projektu pouze sídlo. V regionu projektu se tak vyskytuje 12 soukromých, 1 

krajská a 37 státních mateřských škol. Pod jedním RED IZO společně se základní školou funguje 8 

mateřských škol. Žádná z mateřských škol není zřízena podle § 16 školského zákona.   

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

skupinách a Řídicím výboru MAP, semináře, workshopy...).  Souhlas se zapojením do projektu MAP II 

v ORP Říčany vyjádřilo 49 mateřských škol. 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 Učící se síť – MŠ a mají tři zástupce v Řídicím výboru. Dále zástupci MŠ jsou 

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) 

Tabulka č. 1 Seznam mateřských škol v regionu projektu MAP II v ORP Říčany 

IČO Název mateřské školy Poznámka 

71294163 
Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková 
organizace 

 

70991685 Základní škola a mateřská škola Čestlice  

70996971 Mateřská škola Korálek Dobřejovice  

71235884 Mateřská škola Hrusice  

72545429 Mateřská škola Jevany  

75033836 Mateřská škola Kamenice, okres Praha - východ  

3652521 Lesní mateřská škola a základní škola Devětsil  

27161102 Magic Hill mateřská škola s.r.o.  

6029281 Lesní mateřská škola Těptín z. s.  

48663921 
Mateřská škola Kostelec nad Černými lesy, okres 
Praha - východ 

 

72046210 Mateřská škola Kostelec u Křížků  
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IČO Název mateřské školy  

75031124 Mateřská škola Kozojedy  

75007541 Mateřská škola Jaruška, příspěvková organizace  

28410203 Mateřská škola Zámecká školička s.r.o.1  

75033542 Mateřská škola Louňovice  

71004726 Mateřská škola Mirošovice  

70992401 Mateřská škola Mnichovice  

71341447 Základní škola a Mateřská škola Mozaika  

70988137 Mateřská škola Modletice  

70986428 Mateřská škola Mukařov  

71001140 Mateřská škola KUŘÁTKA Nučice  

72045400 
MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUBÍČKO, příspěvková 
organizace 

 

70990638 Mateřská škola Oleška  

71294457 Mateřská škola Ondřejov  

28958756 Mateřská škola Ratolest s.r. o.  

72547413 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov, příspěvková 
organizace 

 

75031795 Mateřská škola Průhonice, okr. Praha - západ  

5164249 Mateřská škola Průhoníček s.r.o.  

70845034 
Základní škola a Mateřská škola při o. p. s. Olivově 
dětské léčebně 

 

86594508 
Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková 
organizace 

Zástupce v ŘV, zástupce pracovní skupiny 
Matematická gramotnost 

86594583 
Mateřská škola Čtyřlístek Říčany, příspěvková 
organizace 

Zástupce pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 

62930885 Mateřská škola U Slunečních hodin 
Zástupce pracovní skupiny Matematická 
gramotnost 

27651363 Mateřská škola Landie  

24144461 Sofie - mateřská škola a základní škola o.p.s.  

                                                           
1 Škola ukončila aktivní činnost 
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IČO Název mateřské školy  

71342281 Mateřská škola a Základní škola NEMO Zástupce pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 

3287491 
Mateřská škola Zahrádka Říčany, příspěvková 
organizace 

Zástupce pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 

75033593 
Základní škola a Mateřská škola Senohraby, přísp. 
org. 

 

28451481 Mateřská škola a Domov MAITREA o.p.s.  

70941271 Mateřská škola Strančice Zástupce v ŘV 

71007415 Mateřská škola Stonožka Struhařov  

70925267 Mateřská škola Stříbrná Skalice   

72086173 Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace  

24243027 Adventure School - mateřská škola s.r.o.  

70986398 Mateřská škola Světice  

2057654 Mateřská škola Pelikán, s.r.o.2  

70997551 Mateřská škola Svojetice  

24734241 Mateřská škola Minisvět U Krtečka s.r.o.3  

75034182 Základní škola a Mateřská škola Tehov  

75148765 Mateřská škola Tehovec, příspěvková organizace  

75031558 
Mateřská škola Velké Popovice, příspěvková 
organizace 

 

70995991 Mateřská škola Slunečnice, Všestary   

1950894 Mateřská škola Jitřenka - Vyžlovka   

72543060 Mateřská škola Zvánovice, příspěvková organizace   

 

 

 

                                                           
2 Škola ukončila aktivní činnost 
3 Škola má v regionu projektu pouze sídlo organizace 
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Základní školy 
V území dopadu projektu MAP II v ORP Říčany je zapsáno v rejstříku MŠMT 34 základních škol. Neaktivní 

je 1 základní škola. Dle zřizovatele se školy dělí na 8 soukromých, 3 krajské a 21 státních škol. Podle § 16 

školského zákona odst. 9 jsou zřízeny 3 základní školy. Pod jedním RED IZO funguje 8 základních škol 

dohromady s mateřskou školou. Sloučeny pod jedno RED IZO se střední školou jsou 2 základní školy.  

Všichni ředitelé základních škol byli osloveni k účasti na projektu MAP II v ORP Říčany. Souhlas se 

zapojením vyjádřilo 33 škol. Aktivit projektu se mohou účastnit pedagogové ZŠ, nepedagogičtí pracovníci 

a rodiče žáků ZŠ. Oslovení těchto zástupců bude probíhat pomocí internetových stránek projektu, 

facebookového profilu a především komunikací přes vedoucí pracovníky škol.  

Tabulka č. 2 Seznam základních škol v regionu projektu MAP II v ORP Říčany 

IČO Název základní školy Poznámka 

27089941 
OPEN GATE - gymnázium a základní škola, 
s.r.o. 

 

70991685 Základní škola a mateřská škola Čestlice  

71341005 Základní škola Navis 
Zástupce pracovní skupiny Matematická 
gramotnost 

68378955 
Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 
436 

 

43755089 
Základní škola Kamenice, okres Praha - 
východ 

 

3652521 
Lesní mateřská škola a základní škola 
Devětsil 

 

4937007 Základní škola Těptín s.r.o. 
Zástupce pracovní skupiny Čtenářská 
gramotnost 

70836264 
Základní škola a Praktická škola, Kostelec 
nad Černými lesy, K Jatkám 748 

Zástupce pracovní skupiny Rovné 
příležitosti pro každého žáka 

61883328 Základní škola Kostelec nad Černými lesy Zástupce v ŘV 

75031663 
Základní škola Kostelec u Křížků, okres 
Praha - východ 

Zástupce pracovní skupiny Financování 

71294139 
Základní škola Kunice, příspěvková 
organizace 

Zástupce pracovní skupiny Matematická 
gramotnost 

71004734 
Základní škola Mirošovice, okres Praha - 
východ 

Zástupce pracovní skupiny Rovné 
příležitosti pro každého žáka 

70992398 
Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice 
okres Praha - východ 

Zástupce pracovní skupiny Rovné 
příležitosti pro každého žáka, zástupce 
pracovní skupiny Financování, Zástupce 
pracovní skupiny Matematická 
gramotnost 

71341447 Základní škola a Mateřská škola Mozaika  

70986444 Základní škola Mukařov  
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IČO Název základní školy  

70990646 Základní škola Oleška4  

70989541 Základní škola bratří Fričů Ondřejov  

70845034 

Základní škola a Mateřská škola při o. p. s. 
Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 
224  

63834448 
1. základní škola Masarykovo nám. Říčany, 
příspěvková organizace 

Zástupce pracovní skupiny Financování, 
zástupce pracovní skupiny Čtenářská 
gramotnost 

63834243 
2. základní škola Bezručova Říčany, 
příspěvková organizace 

Zástupce pracovní skupiny Financování, 
zástupce pracovní skupiny Čtenářská 
gramotnost 

70977691 
 4. základní škola Nerudova Říčany, 
příspěvková organizace  

Zástupce pracovní skupiny Rovné 
příležitosti pro každého žáka 

27408876 
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků 
Magic Hill s.r.o.  

72045396 
 3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, 
příspěvková organizace  

Zástupce pracovní skupiny Čtenářská 
gramotnost, zástupce pracovní skupiny 
Matematická gramotnost, zástupce 
pracovní skupiny Rovné příležitosti pro 
každého žáka 

24144461 
Sofie - mateřská škola a základní škola 
o.p.s. Zástupce ŘV 

71342281 Mateřská škola a Základní škola NEMO 
Zástupce pracovní skupiny Čtenářská 
gramotnost 

75033593 

Základní škola a Mateřská škola 
Senohraby, okres Praha - východ, 
příspěvková organizace  

70941718 
Základní škola Strančice, okres Praha - 
východ 

Zástupce pracovní skupiny Matematická 
gramotnost 

70925259 Základní škola Stříbrná Skalice  

71294554 
Základní škola Sulice, příspěvková 
organizace  

71295151 
Základní škola Světice, příspěvková 
organizace  

75034182 Základní škola a Mateřská škola Tehov  

75031540 
Základní škola Velké Popovice, okr. Praha - 
východ  

5607248 Základní škola Vyžlovka 
Zástupce pracovní skupiny Čtenářská 
gramotnost 

49855425 
Základní škola Průhonice, okres Praha - 
západ  

                                                           
4 Škola ukončila aktivní činnost 
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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 SO ORP Říčany. 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. 

Tabulka č. 3 Seznam organizací působící v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a 

zájmového vzdělávání dětí a mládeže v regionu projektu MAP II v ORP Říčany 

IČO Název organizace Poznámka 

67774792 
Základní umělecká škola Říčany, příspěvková 
organizace 

Zástupce v ŘV 

67779000 
Základní umělecká škola Josefa Lady, Velké 
Popovice, příspěvková organizace 

Zástupce v ŘV 

05825423 
Základní umělecká škola a Středisko volného času 
Průhonice 

Zástupce v ŘV 

 

Zřizovatelé škol na území SO ORP Říčany 

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. 4 Seznam zřizovatelů škol v regionu projektu MAP II v ORP Říčany 

Název obce Poznámka 

Babice  

Čestlice  

Dobřejovice  

Hrusice  
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Název obce Poznámka 

Jevany  

Kamenice Zástupce v ŘV 

Kostelec nad Černými lesy Zástupce v ŘV 

Kostelec U Křížků  

Kozojedy  

Kunice  

Louňovice  

Mirošovice  

Mnichovice Zástupce v ŘV 

Modletice  

Mukařov  

Nučice  

Nupaky  

Oleška  

Senohraby  

Strančice  

Ondřejov  

Petříkov  

Průhonice  

Říčany Zástupce v ŘV 

Struhařov  

Stříbrná Skalice  

Sulice Zástupce v ŘV 

Světice  
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Svojetice 
 
Zástupce v ŘV, Zástupce v pracovní skupině 
Financování 

Tehov  

Tehovec  

Velké Popovice  

Všestary  

Vyžlovka  

Zvánovice  

 

Tabulka č. 5 Seznam obcí, které nejsou zřizovateli škol v regionu projektu MAP II v ORP Říčany 

Název obce Poznámka 

Březí  

Černé Voděrady  

Doubek  

Herink  

Kaliště  

Klokočná  

Konojedy Zástupce v ŘV 

Křenice  

Křížkový Újezdec  

Oplany  

Pětihosty  

Popovičky  

Prusice  

Radějovice  

Sluštice  
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Název obce Poznámka 

Štíhlice  

Vlkančice  

Výžerky  

 

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  

 

Mgr. Hana Špačková 

Předsedkyně Řídicího výboru MAP 

 

 

………………………………………………………………….. 


