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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU MAP SEMILSKO III 

 
Odpovědnost za realizaci projektu MAP Semilsko III má Realizační tým vedený 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, zástupce obcí, které nezřizují 
školu, zástupce ORP Semily a zástupce Centra podpory projektu SRP v Libereckém kraji. 
 
ŘV vytváří další organizační složky, kterými jsou pracovní skupiny. Pracovní skupiny představují 
diskusní platformu, jsou otevřené a jejich složení je možné v průběhu realizace projektu měnit. 
V rámci projektu počítáme s činností PS pro financování, PS pro rovné příležitosti, PS pro rozvoj 
čtenářské gramotnosti, PS pro rozvoj matematické gramotnosti. 
 
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.  
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Realizační tým projektu MAP Semilsko III:  
 
Realizační tým projektu je složen z části administrativní a části odborné. Personální zajištění 
jednotlivých pozic v RT zajišťuje nositel projektu, MAS Brána do Českého ráje, z.s. Realizační 
tým je složen v souladu s postupy MAP III.   
 
Administrativní tým:  

• Manažer projektu MAP III (0,35 úvazku) 
• Finanční manažer MAP (0,15 úvazku) 

Odborný tým: 
• Koordinátor MAP III (0,5 úvazku) 

o Vedoucí pracovních skupin (DPP) 
o Expert ve vzdělávání pro předškolní vzdělávání (DPP) 
o Expert ve vzdělávání pro základní vzdělávání (DPP) 
o Vedoucí pracovních skupin (DPP) 
o Analytik (DPP) 
o Evaluátor procesů MAP I, II, III (DPP) 
o Členové pracovních skupin (DPP) 

 
Složení Řídícího výboru projektu MAP Semilsko III:  

Řídící výbor navazuje ve své činnosti na předešlý projekt MAP II s maximální snahou 
o zachování původních členů, kteří se již dobře orientují v problematice MAP a vzdělávání na 
území ORP Semily. Je tvořen v souladu s postupy MAP III ze zástupců:  

• zástupce RT MAP,  
• zástupci zřizovatelů škol (bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních 

škol),  
• vedení škol (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol) - školy mateřské 

a základní bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních,  
• učitelé,  
• zástupci školních družin, školních klubů,  
• zástupci základních uměleckých škol,  
• zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí 

na území MAP,  
• zástupce KAP,  
• zástupce rodičů (doporučení např. školskými radami nebo NNO sdružujícími rodiče, 

případně aktivní rodiče),  
 



 

MAS Brána do Českého ráje, z.s., Dukelské náměstí 39, Nová Paka IČ: 27045 757 
info@masbcr.cz, www.masbcr.cz, sadek@masbcr.cz  
Projekt "MAP Semilsko III" realizován z fondů EU v rámci OP VVV 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022907 
 
 

• zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy 
v území (pokud je to pro daný MAP relevantní),  

• zástupce MAS působících na území daného MAP (výjimkou je stav, kdy MAS v území 
není anebo pokud je MAS zároveň žadatelem/realizátorem projektu MAP III),  

• zástupce ORP, pokud není ORP žadatelem/realizátorem nebo partnerem projektu 
MAP III,  

• zástupce všech dílčích částí nebo klastrů škol (pokud jsou v daném MAP ukotveny).  
 
Pracovní skupiny 
V souladu s postupy MAP III budou v projektu MAP Semilsko III působit 4 pracovní skupiny, 
které navážou na činnost pracovních skupin v projektu MAP Semilsko II. Aktivní členové 
skupin, které s ohledem na rozsah projektu MAP III a absenci implementačních aktivit nejsou 
zřizovány (PS pro předškolní vzdělávání a PS pro zájmové a neformální vzdělávání), budou 
spolupracovat v rámci níže uvedených pracovních skupin definovaných postupy MAP III.  
V projektu MAP III jsou na území ORP Semily zřízeny:  

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

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

• PS pro rovné příležitosti  
• PS pro financování 
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SOUHRN ORGANIZAČNÍ STRUKTURY MAP: 
 

Pracovní orgán Složení Četnost setkávání Odpovídá 
Realizační tým hlavní manažer projektu, finanční manažer, 

manažer projektu – administrátor, expert ve 
vzdělávání 

Zpravidla 1 x 
měsíčně či dle 
potřeby 

Hlavní manažer 
projektu 

Řídící výbor 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, zástupce obcí, které nezřizují školu, 
zástupce ORP Turnov a zástupce Centra podpory 
projektu SRP v Libereckém kraji 

Min. 1 x ročně Předseda ŘV 

PS pro 
financování 

zástupci obcí v území (zřizovatelé), ředitelé škol 
(nebo jejich delegovaní zástupci) a odborníci ve 
vzdělávání na území ORP 

4 x ročně Vedoucí PS 

PS pro rozvoj 
čtenářské 
gramotnosti  

zástupci učitelů, učitelé lídři/experti z daného 
území, minimálně jeden člen PS je pedagogický 
pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí 
v základní škole 

4 x ročně  Vedoucí PS 

PS pro rozvoj 
matematické 
gramotnosti 

zástupci učitelů, učitelé lídři/experti z daného 
území, minimálně jeden člen PS je pedagogický 
pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí 
v základní škole 

4 x ročně Vedoucí PS 

PS pro rovné 
příležitosti  

zástupci ředitelů škol a zřizovatelů, dále 
pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi 
a mládeží, pracovníků poradenských zařízení, 
dalších odborníků a rodičů (zejména rodičů dětí 
a žáků s potřebou podpůrných opatření apod.) 

4x ročně Vedoucí PS 

 
Organizační strukturu pracoval: Mgr. Petr Sádek 
 

V Lomnici nad Popelkou 18. května 2022  
 
 
 
 
 
hl. manažer projektu        předseda ŘV   


