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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, Z.S.
Implementační struktura a komunikační postupy MAP ORP Nepomuk II.
Řídící výbor: hlavní pracovní orgán partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů
ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.
Řídící výbor je především platformou:
• kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na
základě reprezentativního zastoupení)
• která je hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a
evaluaci MAP, seznamuje se s výstupy pracovních skupin a realizačního týmu
• která zprostředkovává přenos informací v území
• která schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023.
ŘV se schází ke svým jednáním minimálně 2x ročně. Zápisy řídícího výboru zajišťuje předseda
Řídícího výboru.
Při svém prvním jednání zvolí svého předsedu, schválí statut a jednací řád.
Schvalovací proces výstupů projektu je dán Jednacím řádem ŘV MAP ORP Nepomuk.
Partnerství: je tvořeno těmito skupinami:
• zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích zařízení
• školy a poskytovatelé vzdělávání (mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy,
neziskové vzdělávací a volnočasové organizace)
• uživatelé vzdělávání (žáci, rodiče, veřejnost)
Způsob a procesy zapojení
• Jednání širokého partnerství (setkání s místními aktéry, veřejná projednávání realizace MAP
ORP Nepomuk či schvalování akčního plánu) probíhají min. jednou ročně.
• Zápisy z jednání pracovních skupin, Řídícího výboru, schválené dokumenty a aktuální
informace jsou zveřejňovány na webu https://www.masnepomucko.cz/map
• zajímavé odkazy, události konané v rámci projektu, pozvánky na semináře a jednání
pracovních skupin, či další podněty jsou zveřejňovány na Facebookové stránce Místní akční
plán vzdělávání ORP Nepomuk.
V rámci partnerství funguje 5 pracovních skupin, složených z ředitelů a pedagogů škol z ORP
Nepomuk a Spáleného Poříčí, které se scházejí téměř pravidelně 4 x ročně. Pracovní skupiny jsou
zaměřeny na povinná, volitelná i specifická opatření MAP, viz organizační struktura.
Pracovní skupiny mají k dispozici jako komunikační nástroj facebookovou stránku, nicméně hlavní
komunikační prostředek je email, jež užívají k jednotlivým řešeným oblastem MAP, ke společným
diskuzím i mimo osobní setkání a rovněž ke sdílení vytvářených dokumentů.
Zápisy pracovní skupiny zajišťují vedoucí pracovních skupin, popř. manažerka projektu nebo jí
pověřený člen pracovní skupiny.

Hlavní manažer projektu: je zodpovědný za řízení projektu, hl. kontaktní osoba, která komunikuje
s pracovníky ŘO OP VVV, má dohled nad realizací, zodpovědnost za realizaci projektu a vede celý
realizační tým projektu.
Realizační tým projektu je složen z administrativní a odborné části pracovníků.
Administrativní tým tvoří kromě hlavní manažerky finanční manažerka, která má dohled nad
rozpočtem projektu a jeho dodržováním.
Administrativní tým zpracovává rovněž ZoR a ŽoP MAP ORP Nepomuk.
Odborný tým tvoří 4 odborní pracovníci: Metodik, facilitátor je zodpovědný za zpracování analýz a
dokumentů, zajištění metodického řešení nastavení ŘV MAP a PS MAP, nastavení metod procesu
identifikace a definice potřeb na jednotlivých školách, motivaci škol v rámci pravidelných návštěv a
individuálních rozhovorů. Koordinátor KA 2 a 3 identifikuje a definuje potřeby jednotlivých škol,
zajištuje relevantní podklady pro tvorbu MAP, vytyčuje hlavní aktivity projektu a podílí se na
realizaci plánu vzdělávacích aktivit. Podílí se rovněž na práci pracovních skupin a předává výstupy
pracovních skupin realizačnímu týmu. Dále zajišťuje provoz a náplň webu projektu a systém
diskuzního fóra, monitoruje dotační příležitosti pro školy a provádí animaci škol na území ORP
Nepomuk.
Koordinátor KA 4 zajišťuje koordinaci implementace aktivit definovaných v ročním akčním plánu
MAP ORP Nepomuk a analytickou a metodickou práci a podporu, která představuje zejména sběr
dat v území a od pracovních skupin a metodické vedení při přípravě dokumentu MAP. Účastní se
rovněž veřejných projednání a jednání řídícího výboru.
Asistent koordinátora spolupracuje s koordinátory KA2,3 a 4 na přípravě podkladů, zajišťuje
administrativní procesy a organizačně-technické zabezpečení vzdělávacích akcí.
Realizační tým aktualizuje analytickou část MAP, SWOT analýzy, SR MAP a postupně celý dokument
na základě společných jednání, veřejných projednání a výstupů pracovní skupiny a řídícího výboru.
Realizační tým zajišťuje veškeré podkladové materiály a ty předkládá Řídícímu výboru MAP pro jeho
návrhy a diskuzi s partnery v území, monitoruje průběh realizace MAP, zajišťuje organizaci
společných vzdělávacích a informačních aktivit v rámci MAP, rozvíjí u zástupců zřizovatelů a v
zapojených školách odbornou znalost k odborným tématům MAP, účastní se aktivit souvisejících s
přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání, zajišťuje v
oblastech MAP přenos výstupů mezi pracovní skupinou, pravidelně vyhodnocuje realizované
aktivity a dosahování cílů MAP.
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Realizační tým:
Administrativní tým:
Mgr. Adéla Mašková – hlavní manažerka

Odborný tým:
Mgr.Jana Černoušková – metodik, facilitátor

Veronika Grossová – finanční manažerka Mgr.Jana Berkovcová - koordinátor KA2 a 3
Mgr.Pavlína Jandošová - koordinátor KA4
Mgr.Dana Bočanová - asistent
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