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1. Organizační struktura MAP 

Hlavním orgánem MAP je Řídící výbor MAP (ŘV MAP), který komunikuje s aktéry v území. ŘV MAP je 
přímo zodpovědný za komunitní akční plánování. Podklady pro tvorbu akčního plánu získává 
od pracovních skupin MAP, do kterých jsou zapojeni především vzdělavatelé, od ředitelů škol v rámci 
podaktivity podpora škol v plánování a z území prostřednictvím realizačního týmu, který se mimo jiné 
věnuje terénnímu sběru podkladů. 

Pracovní skupiny MAP (PS MAP) se skládají z aktivních odborníků, především pedagogů 
a neformálních vzdělavatelů se zájmem o témata, která ŘV stanoví jako prioritní. Budou se závazně 
skládat z PS povinných a nepovinných. PS navrhují optimální možnosti rozvoje škol jako podklad pro 
komunitní akční plán, navrhují možné platformy podpory spolupráce mezi školami či s neformálními 
vzdělavateli a rodiči jako podklad pro komunitní akční plán a vedoucí PS předkládá Řídícímu výboru 
výstupy práce PS. 

Realizační tým MAP organizuje setkání všech jednotlivých orgánů MAP s ohledem na dosažení 
nejvyšší možné efektivity komunitního plánování. Realizační tým zajišťuje komunikaci mezi 
pracovními skupinami, dohlíží na realizaci a plynulý chod projektu, komunikuje o projektu 
elektronicky i osobně s cílovými skupinami projektu na půdě škol, neformálního vzdělávání, mezi 
zřizovateli škol a směrem k veřejnosti. 

Pracovníci škol, kteří nejsou zapojení v některém orgánu projektu, děti a žáci, neformální 
vzdělavatelé, zřizovatelé škol a veřejnost jsou převážně pasivními účastníky projektu, jsou 
o aktivitách projektu informováni, zapojují se podle svých možností a preferencí především 
do doplňkových a vzdělávacích aktivit v projektu. Podporují tak všeobecné povědomí o komunitním 
plánování a posilují pozitivní přístup ke komunitnímu plánování. 
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Řídící výbor MAP je především platformou: 

 kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území  
 která je hlavním představitelem projektu – projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci 

a evaluaci projektu 
 která zprostředkovává přenos informací v území 
 která schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023 

Role Řídícího výboru je přímo související s procesy jako je plánování, tvorba a schvalování MAP. Jeho 
složení je reprezentativní a odpovídá složení v území MAP. Řídící výbor si volí svého předsedu, 
definuje si vlastní postupy rozhodování, které jsou stanoveny ve Statutu a Jednacím řádu Řídícího 
výboru.  

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů 
ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. ŘV MAP pokračuje v činnosti ve složení, ve kterém již 
pracoval v předchozím období, složení bylo doplněno o nově požadované povinné zástupce 
a zástupce z nově začleněných území. 

 

Tabulka XX Struktura Řídícího výboru MAP 

Řídící výbor MAP (ŘV MAP) 

Povinní zástupci Četnost setkání, 
odpovědná osoba 

1. Zástupce RT MAP včetně zástupce realizátora projektu MAP 

min. 2x ročně, 

Předseda Řídícího výboru 

 

2. Zástupci zřizovatelů škol 

3. Vedení škol, učitelé, zástupci ze školních družin, školních klubů 

4. Zástupci ze základních uměleckých škol 
5. Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo 
družin) 

6. Zástupce KAP 

7. Zástupci rodičů 
8. Zástupci obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí 
navštěvují školy v území 

9. Zástupce ITI 

10. Zástupce MAS působících na území MAP 

11. Zástupce ORP 

12. Zástupce centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV) 

Doporučení zástupci 

13. Zástupce mikroregionů 
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Pracovní skupiny MAP: 

● skládají se z aktivních odborníků, především pedagogů a neformálních vzdělavatelů se 
zájmem o témata, která ŘV stanoví jako prioritní 

● schází se v průměru 1x za 3 měsíce 
● činnost PS může být relevantně spojena se sdílením dobré praxe v daném tématu 
● připomínkují analýzu dotazníkového šetření OP VVV a analýzu území MAP podle zkušeností 

z praxe 
● připomínkují a prioritizují náměty získané realizačním týmem při terénním sběru informací 
● navrhují optimální možnosti rozvoje škol jako podklad pro komunitní akční plán 
● navrhují možné platformy podpory spolupráce mezi školami či s neformálními vzdělavateli 

a rodiči jako podklad pro komunitní akční plán 
● předkládají prostřednictvím vedoucího Pracovní skupiny Řídícímu výboru výstupy své práce 

Tabulka XX Pracovní skupiny MAP 

Pracovní skupiny MAP 

Povinné pracovní skupiny 

Četnost setkání, 

odpovědná osoba 

1. PS pro financování  

 

 

 

 

min. 2x ročně,  

Vedoucí Pracovní 
skupiny 

 

2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti  
3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti  
4. PS pro rovné příležitosti 
Nepovinné pracovní skupiny 

5. PS mateřské školy 

6. PS rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

7. PS rozvoj kompetencí dětí a žáků v přírodních vědách a EVVO 

8. PS rozvoj kulturního povědomí dětí a vztah k místu 

9. PS cizí jazyky 

 

 

Realizační tým MAP (RT MAP): 

RT MAP odpovídá za realizaci aktivit: řízení projektu, rozvoj a aktualizaci MAP, evaluaci 
a monitoring MAP. V čele RT stojí hlavní manažer projektu. 
 
Realizační tým MAP zajišťuje minimálně tyto činnosti:  

 podpora činnosti Řídícího výboru a PS (příprava podkladů, zpracování výstupů 
z jednání apod.) 

 zpracování a průběžný monitoring systému komunikace jak dovnitř, tak navenek 
(komunikační plán) 

 monitorování průběhu realizace povinných aktivit 2. Rozvoj a aktualizace MAP 
a 3. Evaluace a monitoring MAP – zprávy o realizaci projektu 
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 zpracování průběžných a závěrečné sebehodnotících zpráv, na jejich základě 
navrhování případné aktualizace dokumentace MAP  

 spolupráce při relevantních aktivitách procesu místního akčního plánování 
s odborným garantem MAP (projekt IPs SRP), a to včetně zvyšování znalostí 
k tématům MAP všech zapojených aktérů 

 zajišťování a organizace aktivit souvisejících s podporou a rozvojem kapacit v rámci 
MAP 

 účastní se (na doporučení odborného garanta) aktivit souvisejících s přímou 
podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání 

 zajišťuje v procesu místního akčního plánování přenos výstupů mezi jednotlivými 
články, které jsou v rámci organizační struktury MAP zřízeny (ŘV, PS, jejich 
podskupiny apod.) 

 zajišťuje facilitaci v území prostřednictvím facilitátora/mediátora, který je součástí 
odborného týmu 

 podpora škol v plánování – z každé MŠ a ZŠ (dle RED IZO) zapojené do MAP bude 
v odborném týmu projektu začleněn jeden určený pracovník, který bude zodpovědný 
především za realizaci povinné podaktivity 2.7 

 

Tabulka xx Realizační tým MAP  

Realizační tým  

Název pozice 
Četnost setkání, 

odpovědná osoba 

Hlavní manažer projektu 

min. 1x  měsíčně, 

hlavní manažer 
projektu 

Finanční manažer projektu 

Koordinátor 

Facilitátor 

 

Předpokládaná struktura orgánů odpovědných za projekty navazující na MAP II 

Pro plynulou implementaci akčního plánu MAP je žádoucí, aby v činnosti pokračovaly podobné 
orgány a struktury, které již v činnosti začaly v MAP I a pokračovali v ní v rámci MAP II. Orientační 
tabulka níže zobrazuje navrhované činnosti aktérů navazujících projektů a aktérů, naplňujících 
priority akčního plánu. 
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Tabulka XX Aktivity a činnosti aktérů v rámci Implementace MAP 

Aktivita Kdo uskutečňuje Zodpovědnost 

aktivity škol škola 
plánování, realizace, propagace, 
financování 

aktivity šablony 
škola administrace, realizace 

animační pracovník metodická podpora 

investice 
škola/zřizovatel administrace, realizace, financování 

popř. ŘV MAP II aktualizace SR MAP 

aktivity spolupráce v rámci 
MAP II 

realizační tým 

plánování, realizace, financování 
pracovní skupiny 

škola/volnočasová 
organizace 

aktivity spolupráce v 
Implementaci 

realizační tým 

 pracovní skupiny 

 

Aktualizace MAP:  

 aktualizace seznamu zapojených škol bude probíhat cca 1x ročně, popř. dle podmínek 
navazujících projektů 

 akční plán bude aktualizován zpravidla po 18 měsících 
 

 


