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Organizační struktura projektu MAP II Mnichovohradišťsko 

 

 

 

 

 

Odpovědnost za realizaci projektu MAP II Mnichovohradišťsko má realizační tým vedený hlavním manažerem 

projektu. Realizační tým zabezpečuje činnost řídícího výboru (ŘV) a jednotlivých pracovních skupin (PS). Realizační 

tým aktivně spolupracuje s pracovními skupinami, které analyzují a diskutují dané problémy po odborné stránce. 

Výsledky činnosti realizačního týmu a pracovních skupin jsou následně projednávány a schvalovány řídícím výborem. 

Role ŘV je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalováním MAP. ŘV je tvořen zástupci klíčových aktérů 

ve vzdělávání.  

Členy ŘV jsou: 

• zástupci realizačního týmu MAP,  

• zástupci zřizovatelů škol,  

• vedení škol, 

• učitelé,  

• zástupci ze školních družin a školních klubů, 

• zástupce organizací neformálního vzdělávání,  

• zástupce základních uměleckých škol,  

• zástupci rodičů,  

• zástupce KAP,  

• zástupce MAS působících na území MAP,  
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• zástupce obcí, které nezřizují školu,  

• zástupce ORP Mnichovohradišťsko,  

• zástupce Centra podpory projektu SRP ve Středočeském kraji, 

• lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování. 

 

ŘV vytváří další organizační složky, kterými jsou pracovní skupiny (PS). Pracovní skupiny představují diskusní 

platformu, jsou otevřené a jejich složení je možné v průběhu realizace projektu měnit. V rámci projektu počítáme s 

činností 6 pracovních skupin. 

Přehled pracovních skupin: 

• PS pro financování  

• PS pro rovné příležitosti 

• PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

• PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

• PS pro rozvoj schopností žáků participovat na dění ve škole a v komunitě, rozvoj regionálního vzdělávání 

• PS pro podporu spolupracující atmosféry a dobrého klimatu ve školách, zavádění metod a forem práce 

vedoucích k individualizaci vzdělávání 

 

PS pro financování se schází min. 4x ročně, spolupracuje se všemi ostatními PS a připravuje podklady 

pro rozhodování ŘV. Příkladem činnosti PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace 

finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit.  

Podrobnější náplň jednotlivých pracovních skupin je rozpracována v příloze Náplň pracovních skupin. 

 

Složení realizačního týmu projektu: 

• Mgr. Martina Kestnerová (hlavní manažerka projektu) 

• PhDr. Markéta Tomášová (koordinátorka projektu) 

• Ing. Kamila Kořánová (finanční manažerka projektu) 

• Michala Mydlářová (asistentka projektu) 

 


