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Řídící výbor MAP Blatensko II
Řídící výbor (ŘV)je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci
klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Role řídícího výboru je přímo
spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP. ŘV se
řídí platným Statutem a jednacím řádem.
Složení ŘV:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zástupce realizačního týmu MAP
Zástupce zřizovatelů škol
Vedení škol
Učitelé
Zástupci školních družin a klubů
Zástupce základních uměleckých škol

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zástupce organizací neformálního vzdělávání
Zástupce KAP
Zástupce rodičů
Zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území
zástupce ORP
zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV)
popřípadě další zástupci organizací (např. OSPOD, zaměstnavatelé v území, zástupci
sociálních služeb, další zástupci dle návrhu členů ŘV)

Řídící výbor MAP Blatensko II:
•
•
•
•
•
•
•

koordinuje proces místního akčního plánování na Blatensku
rozhoduje o počtu a zaměření pracovních skupin
připomínkuje a schvaluje výstupy z pracovních skupin
projednává a schvaluje plnění jednotlivých aktivit projektu
pověřuje odpovědností členy realizačního týmu projektu za přenos informací mezi řídícím
výborem a pracovními skupinami
předkládá výsledné dokumenty ke schválení
je konečným článkem pro ukončení procesu projektu a jeho naplění

Realizační tým MAP II
Realizační tým zajistišťuje kompletní realizaci všech aktivit projektu.
Tým je rozdělen na administrativní a odborný tým.
Odborný tým je dále dělen na realizační tým MAP (RT MAP) a realizační tým Implementace
(RT Implementace)
Administrativní tým
Projektový management zajišťuje skupina kvalifikovaných a zkušených pracovníků.
Administrativní tým pokrývá všechny úrovně řízení projektu a zajišťuje činnosti související s
administrací projektu. Administrativní tým je zodpovědný zejména za:
▪ koordinaci projektových aktivit,
▪ organizační a provozní stránku projektu,
▪ dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných výstupů a výsledků,
▪ zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu (směrem k ŘO,
vedení organizace příjemce, aktérům a jednotlivým pracovníkům projektu).

Složení administrativního týmu:
Hlavní manažer projektu
Administrativní pracovník
Finanční manažer projektu
Odborný tým MAP
Realizační tým MAP
Realizační tým MAP je zodpovědný za kvalitní realizaci těchto povinných aktivit:
• 2. Rozvoj a aktualizace MAP
• 3. Evaluace a monitoring MAP
V týmu je zapojeno několik pracovníků, kteří mají zkušenosti se strategickým a akčním
plánováním a se zapojováním veřejnosti do procesů plánování. Dále jsou zapojeni pracovníci
se zkušenostmi v oblasti vzdělávací politiky nebo z prostředí pro vzdělávání dětí do 15 let. V
týmu je začleněn 1 určený pracovník z každé MŠ a ZŠ zapojené do MAP (dle IZO), který je
zodpovědný především za realizaci povinné podaktivity 2.7 Podpora škol v plánování.
Realizační tým MAP zajišťuje zejména tyto činnosti v souladu s Postupy MAP II:
▪ podpora činnosti Řídícího výboru a jednotlivých pracovních skupin,
▪ příprava a naplňování komunikačního plánu,
▪ monitorování průběhu realizace KA2 a KA3,
▪ zpracování průběžných a závěrečné sebehodnotících zpráv z procesu MAP,
▪ spolupráce s odborným garantem MAP,
▪ zajišťování a organizace aktivit souvisejících s podporou a rozvojem kapacit v rámci
MAP,
▪ účast na aktivitách souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích
zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání,
▪ přenos výstupů mezi jednotlivými články organizační struktury MAP,
▪ facilitaci v území,
▪ podporu škol v plánování.
Složení Realizačního týmu MAP:
Manažer klíčových aktivit
Metodik plánování a facilitátor
Zpracovatel analýz a strategií
Odborní konzultanti
Zástupci zapojených škol
Vedoucí pracovních skupin

Realizační tým Implementace
Tato část realizačního týmu je zodpovědná za realizaci plánovaných implementačních
aktivit, popsaných v aktivitě 4. Implementace.
Složení Realizačního týmu Implementace:
Koordinátor implementačních aktivit
Lektoři

Pracovní skupiny
▪
▪
▪
▪

Pracovní skupina pro financování
Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost
Pracovní skupina pro matematickou gramotnost
Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupina pro financování
PS je rovnoměrně složena ze zástupců obcí v území (především zřizovatelů), ředitelů škol
(nebo jejich zástupců), a odborníků. Cílem pracovní skupiny je navrhnout, jakým způsobem
bude financována realizace aktivit, zapracovaných do strategického rámce MAP. Jedná se o
doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR,
rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí,
rozpočty škol, jiné zdroje).
PS se schází minimálně 4x ročně a výstupy z jednání předkládá Řídícímu výboru formou
doporučení. PS také projednává a připomínkuje všechny materiály relevantní pro PS MAP.
Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost
Obsahem práce této pracovní skupiny je především projednávání podkladů a dokumentů
v rámci realizace podaktivity 2.8 Místní akční plánování. Dále je práce této skupiny zaměřena
na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které
vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Do činnosti této
PS jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Minimálně jeden člen PS musí být
pedagogický pracovník dle platných předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole.
Jako konzultant je k jednání PS přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných
opatření (např. speciální pedagog). V PS je také zapojen minimálně jeden odborník/místní
lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání. PS
musí spolupracovat s PS financování.

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost
Obsahem práce této pracovní skupiny je především projednávání podkladů a dokumentů
v rámci realizace podaktivity 2.8 Místní akční plánování. Dále je práce této skupiny zaměřena
na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které
vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Do činnosti
této PS jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Minimálně jeden člen PS musí být
pedagogický pracovník dle platných předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole.
Jako konzultant je k jednání PS přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných
opatření (např. speciální pedagog). V PS je také zapojen minimálně jeden odborník/místní
lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání. PS
musí spolupracovat s PS financování.
Pracovní skupina pro rovné příležitosti
PS je rovnoměrně složena ze zástupců zřizovatelů škol, ředitelů škol, pedagogických
pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží, pracovníků poradenských zařízení, dalších
odborníků a rodičů. Obsahem práce PS je projednávání podkladů a dokumentů v rámci
podaktivity 2.8 Místní akční plánování, především posuzování, zda konkrétní aktivity
navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání. PS
pro rovné příležitosti navrhuje a plánuje aktivity zaměřené na nastavení rovných příležitostí a
snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území. Pro nastavení rovných příležitostí a snížení
selektivnosti vzdělávacího systému v území je potřeba, aby MAP nastartoval a naplánovat
aktivity a procesy, které se v místě udrží. Proto musí tato PS spolupracovat s PS financování.
PS se schází minimálně 4x ročně.

Organizační struktura MAP Blatensko II byla schválena Řídícím výborem projektu na jeho
1. zasedání dne 21. května 2019

Řídící výbor
Místního akčního plánování
rozvoje vzdělávání Blatensko II

