
                                                                          
 

 

 
PROJEKT „Místní akční plány rozvoje vzdělávání Blatensko II“ 

         Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010653 

 

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 realizaci projektu v souladu s Postupy MAP II, jedná se zejména o 

tyto činnosti: 

▪ 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 


