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Identifikace dotčené veřejnosti MAP III Mnichovohradišťsko 

- seznam relevantních aktérů v ORP Mnichovohradišťsko 

 

V rámci projektu MAP III Mnichovohradišťsko je zřízen realizační tým, jehož složení je uvedeno 

v dokumentu Organizační struktura projektu MAP III Mnichovohradišťsko. Zřízen je i řídící výbor 

a pracovní skupiny, jejichž složení je uvedeno v aktualizovaném seznamu řídícího výboru a v seznamu 

pracovních skupin a jejich členů. 

Do realizace projektu jsou zapojeny mateřské školy, základní školy a další aktéři aktivní ve vzdělávání 

dětí a mládeže do 15 let. Cílovými skupinami projektu jsou děti a žáci, pedagogičtí pracovníci škol 

a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků, pracovníci a dobrovolní pracovníci 

organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního 

a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, rodiče dětí a žáků, veřejnost a zaměstnanci veřejné správy 

a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice. Podrobný popis cílových skupin je uveden 

v projektové žádosti. 

 

Seznam zapojených škol a způsob jejich zapojení do MAP 

Název školy Zástupce v ŘV Zástupce v PS Pravidelné 
informování 

Mateřská škola Klubíčko, Boseň ano ne ano 

Mateřská škola Březina ne ne ano 

Mateřská škola Dolní Krupá ne ne ano 

Mateřská škola města Mnichovo Hradiště ano ano ano 

Základní škola a Mateřská škola Jivina ano ano ano 

Základní škola a mateřská škola Klášter Hradiště 
nad Jizerou 

ano ne ano 

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost ne ano ano 

Základní škola a Mateřská škola Loukovec ne ne ano 

Základní škola a Mateřská škola Žďár ne ne ano 

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254 ano ano ano 

Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895 ano ano ano 
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Základní škola, Mnichovo Hradiště, Švermova 380 ano ano ano 

 

Seznam aktérů ve vzdělávání dětí a mládeže do 15 let (mimo škol) a jejich zapojení do MAP 

Název aktéra - instituce Zástupce v ŘV Zástupce v PS Pravidelné 
informování 

Klub dětí a mládeže Mnichovo Hradiště ano ano ano 

Muzeum města Mnichovo Hradiště ne ne ano 

Městská knihovna Mnichovo Hradiště ne ano ano 

Jednota bratrská ne ano ano 

Liga lesní moudrosti – kmen Osmaka Opo 
Mnichovo Hradiště 

ano ano ano 

Lesní klub Sovička ne ne ano 

MC Kohoutek ne ne ano 

KČT odbor Mnichovo Hradiště ne ano ano 

MAS Český Ráj a Střední Pojizeří ano ano ano 

Klub U nás doma, z.ú., Chudoplesy ne ne ano 

TJ Sokol Mnichovo Hradiště ne ne ano 

Skaut Mnichovo Hradiště ne ne ano 

Rodiče ano ano ano 

 

Seznam zřizovatelů škol a způsob jejich zapojení do MAP 

Název zřizovatele Zástupce v ŘV Zástupce v PS Pravidelné 
informování 

Město Mnichovo Hradiště ano ano ano 

Obec Kněžmost ano ne ano 

Obec Březina ne ne ano 

Obec Dolní Krupá ne ne ano 
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Obec Jivina ne ne ano 

Obec Klášter Hradiště nad Jizerou ano ano ano 

Obec Loukovec ne ne ano 

Obec Žďár ne ne ano 

Kateřina Bubeníková (zřizovatelka MŠ Klubíčko) ano ne ano 

 

 
 


