
 

1 

 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

v území obce s rozšířenou působností Ostrov 
 

 

Popis projektu včetně popisu realizace klíčových aktivit 
 

Co je MAP a jaké cíle OP VVV naplňuje 

MAP v ORP Ostrov bude Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj 

kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Bude zahrnovat oblasti včasné péče, 

předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření 

odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. 

 

Hlavním cílem projektu je v souladu s Prioritní osou 3 OPVVV  zajistit rovný přístup ke 

kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a následně i sekundárnímu vzdělávání. Projekt je 

v souladu s Investiční prioritou č.1 a jeho cílem je také omezit a předcházet předčasnému 

ukončování školní docházky a podpořit rovný přístup ke kvalitním programům předškolního 

rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, k možnostem formálního a neformálního 

vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy. Projekt 

svými konkrétními aktivitami naplňuje Specifický cíl 3: Rozvoj systému strategického řízení a 

hodnocení kvality ve vzdělávání. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění strategického přístupu 

k vedení, ke sdílení představy o kvalitě ve vzdělávání, k budování kultury hodnocení výsledků 

vzdělávání. U aktérů dojde ke zvýšení kompetencí v oblasti vedení, monitorování a 

vyhodnocování výsledků z hlediska sledovaných cílů, včetně podpory rovných příležitostí.  

 

Specifický cíl MAP  

Cílem vlastního MAP v ORP Ostrov je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních 

školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to 

znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně 

specifických problémů a potřeb. Tato spolupráce povede k: 

- systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování 

dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol, 

- sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání, 

- podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žák, 

- dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole, 

- zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj 

vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči. 

Cílem místního akčního plánování je tedy také podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého 

dítěte a žáka ve věku do 15 let. Hlavní důraz je kladen na podporu dětí a žáků ohrožených 

školních neúspěchem. 

 

K naplnění cílů projektu bude budováno partnerství mezi jednotlivými aktéry v území ke sdílení 

a výměně zkušeností, řešení problémů, ale bude vytvořen a nastaven i systém informovanosti 

nejen odborné veřejnosti, ale i rodičů. V rámci projektu bude vytvořeno a systematicky rozvíjeno 

partnerství a spolupráce pro vytvoření MAP jako strategického dokumentu řízení rozvoje 

školství v území (blíže viz popis KA1, KA2, KA4) 

 

 

Cílová skupina 

V souladu s výzvou jsou cílovou skupinou veškeří aktéři vzdělávání na území ORP Ostrov, kteří 

se budou podílet na zpracování místního akčního plánu vzdělávání a ovlivňují vzdělávání 

v území. Těmito aktéry jsou děti a žáci, pedagogičtí pracovníci, rodiče dětí a žáků, řídící 
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pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, zaměstnanci veřejné 

správy a zřizovatelů škol, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, veřejnost. Všechny 

skupiny budou zapojovány do klíčových aktivit, které budou přizpůsobeny jejich potřebám, a 

budou zaměřeny na určitý problémový okruh, rozvoj kompetencí k řešení problému, ke 

kvalitativnímu posunu v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických a řídících pracovníků, ke 

zlepšení spolupráce rodičů, dětí a školy a k propojení strategických plánů a vizí jednotlivých škol 

a jeho promítnutí do místního akčního plánu, který bude možné využívat i po skončení projektu, 

a následně ke zlepšení kvality a řízení vzdělávání ve školách na celém území ORP. 

 

Hlavní přínos realizace MAP v ORP Ostrov 

Hlavním přínosem realizace MAP bude vybudování udržitelného systému komunikace mezi 

aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Spolupráce v území bude základem pro vytváření 

MAP. Vzniklá partnerství napomohou zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských 

a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a 

mládeže. 

 

Místní akční plán stanoví priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v 

území na základě místní znalosti, potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti 

reálnými daty a analýzami z území. Bude zpracováván ve spolupráci s partnery v území. 

 

 

Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu: 

Jedním ze společných problémů, se kterými se potýká velká většina základních škol je stále 

neklesající procento žáků, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávacího 

systému/popřípadě jsou dlouhodobě ohrožováni školním neúspěchem. Tento fakt platí v naší 

příhraniční oblasti se značným fluktuačním trendem dvojnásob. Některé školy již dlouhodobě 

hledají a částečně nalézají způsoby dílčího řešení tohoto problému, jiné nad řešením uvažují. 

Má-li být zajištěna budoucí uplatnitelnosti absolventů základních škol na trhu práce, tj. má-li 

dojít k vyšší míře jejich budoucí zaměstnatelnosti, je nezbytné hledat společnou cestu. Tu 

naznačuje náš projekt. Vytvořením funkčního partnerství škol a spolupracujících subjektů 

(zřizovatelů, nevládních neziskových organizací, článků státní správy a samospráv, rodičovských 

organizací, poradenských pracovišť a dalších) se vytvoří podmínky pro přenos příkladů dobré 

praxe, pro zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků  a jejich prostřednictvím ke zvýšení 

kvality vzdělávání v jednotlivých školách a následnému snížení procenta žáků ohrožených 

předčasným odchodem ze vzdělávacího systému/ ohrožených školním neúspěchem. 

Provozováním společného školského portálu bude vytvořen základ přenosu zkušeností a námětů. 

Vzájemnou spoluprací budou vytvořeny podmínky pro zpracování dlouhodobé strategie rozvoje 

vzdělávání v území. 

 

Vazba mezi MAP a KAP 

KAP je Krajský akční plán rozvoje vzdělávání, který bude zaměřen na intervence směřující ke 

zkvalitnění řízení středních a vyšších odborných škol a zvýšení kvality ve vzdělávání ve 

středních a vyšších odborných školách. Proto informace o potřebách, relevantních pro KAP  

budou realizátorem MAP v ORP Ostrov předány prostřednictvím realizačního týmu KAP pro 

informaci na Pracovní skupiny Vzdělávání. 

 

 

Principy projektu MAP v ORP Ostrov 

Tvorba a realizace MAP vzdělávání v území ORP Ostrov bude respektovat základní principy 

komunitně řízeného plánování uvedené v dokumentu Postupy zpracování MAP - příloha č.2 

výzvy (dále jen Postupy)  Jedná se o následující principy:  

- princip spolupráce 
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- princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů 

- princip dohody 

- princip otevřenosti 

- princip SMART 

- princip udržitelnosti 

- princip partnerství 

Podrobně je popis principů uveden v Postupech. 

S postupy komunitně řízeného plánování má MAS Krušné hory o.p.s. bohaté zkušenosti ze 

zpracování strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS do roku 2023. 

 

 

Popis realizace projektu 

V rámci projektu MAP v ORP Ostrov bude realizovaná úroveň MAP+, jelikož Město Ostrov 

jako obec s rozšířenou působností se zapojilo do výzvy OPVK č. 46 a na svém území vytvořilo 

Strategii rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov.  

Kroky, které je nutné při realizaci projektu uskutečnit, obecně popisuje dokument Postupy. 

Plánovaná realizace projektu MAP v ORP Ostrov je s tímto dokumentem v souladu a 

v jednotlivých krocích jej respektuje.  

Realizace projektu a naplňování uvedených cílů bude probíhat prostřednictvím na sebe 

navazujících a vzájemně provázaných klíčových aktivit:  

KA1 Akční plánování s podaktivitami  

A) Rozvoj partnerství,  

B) Dohoda o prioritách,  

C) Akční plánování,  

D) Budování znalostních kapacit,  

KA2 Realizace plánu,  

KA3 Evaluace,  

KA4 Řízení MAP 

KA5 Řízení projektu 

Realizaci projektu předchází KA0 – Příprava. 

Podrobný popis realizace projektu v jednotlivých KA je uveden níže.  

 

V rámci projektu budou vytvořeny organizační struktury (realizační tým, řídící výbor, pracovní 

skupiny), které mají za cíl projekt jak po odborné, tak i administrativní stránce úspěšně 

zrealizovat. 

 

V průběhu projektu bude také provedena evaluace postupů partnerství, jejíž cílem bude nastavení 

efektivnější realizace projektu k dosažení požadovaných cílů.  

 

Realizaci projektu bude předcházet a základním vstupem pro zpracování MAP bude plošné 

dotazníkové šetření ze strany MŠMT, které bude zaměřeno na prioritní i volitelné oblasti MAP. 

Jeho výsledky, spolu s existujícími strategiemi na lokální, regionální či národní úrovni, se stanou 

vstupním podkladem pro vlastní dokument MAP a budou v tomto dokumentu zohledněny. 

 

V souladu s Postupy bude MAP řešit všechna povinná opatření MAP dle Postupů. Po proběhlé 

diskusi s partnery v území bude MAP rozpracovávat taktéž všechna doporučená opatření. Bude 

se taktéž zabývat průřezovými a volitelnými opatřeními MAP. 

 

 

Očekávané výstupy projektu 

 Dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území,  

 Strategický rámec MAP do roku 2023 
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 MAP rozvoje vzdělávání s akčními plány pro jednotlivé roky 

 Sběr informací a potřeb pro nastavení šablon a výzev OPVK 

 Seznam investičních priorit pro rozvoj kapacit ZŠ 

 Návrh aktivit pro jiné dotační zdroje než IROP a OPVK 

 

Rizika projektu 

Hlavní rizika projektu jsou spojena s cílovými skupinami. Přestože motivační faktory jsou 

poměrně silné, musíme u všech aktérů počítat s jistou mírou negativismu a neochoty zapojovat 

se do dalších aktivit mimo rámec svých běžných povinností a na úkor volného času. U 

pedagogických pracovníků, řídících pracovníků škol a zástupců veřejné správy a zřizovatelů 

bude hrát značnou roli jejich pracovní vytíženost, ochota se dále vzdělávat a podílet se na tvorbě 

místního akčního plánu a u některých i neochota podílet se na výměně zkušeností. S rodiči jsou 

spojena rizika neochoty jednání s pracovníky OSPOD, pedagogy i vedením školy a skeptický 

postoj ke vzdělávacímu zařízení a samozřejmě i jejich případná pracovní vytíženost.  Veřejnost 

může být netečná k poskytovaným informacím a neochotná si je vyhledat. 

 

 

Zapojení a motivace cílové skupiny, eliminace rizik 

Projekt předpokládá systematické zapojení celé cílové skupiny, což jsou děti a žáci, pedagogičtí 

pracovníci, rodiče dětí a žáků, řídící pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a 

poradenství, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol, vedoucí pracovníci škol a školských 

zařízení, veřejnost. Pro děti/žáky budou vytvořeny podmínky pro dostupnější inkluzivní 

vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a snížení rizika školního neúspěchu a předčasného 

ukončení školní docházky. Pedagogičtí pracovníci sami pociťují nedostatky v jejich dalším 

vzdělávání, což má za následek nižší efektivitu vyučovacího procesu. To, že v rámci projektu jim 

bude nabídnuto vzdělávání a že dostanou možnost zefektivnit svou práci pomocí hlubšího vhledu 

do zákonitosti pedagogického procesu a možnost vzájemné výměny zkušeností, je pro ně tou 

základní a dostatečnou motivací. Pro zřizovatele a vedoucí pracovníky škol je motivací zlepšení 

komunikace mezi nimi, koordinace a vyjasnění nejasností v otázce vedení a ekonomické 

efektivity řízení škol. Navázáním kontaktu rodičů, žáků a školy a popřípadě i orgánu sociálně 

právní ochrany dětí by mělo vést k prohloubení jejich další spolupráce a 

k výraznému snižování až k eliminaci  rizikových faktorů. 

  

 

Přínos pro cílovou skupinu 

Přínosem pro děti a žáky je zvýšení šance na kvalitní, dostupnou a inkluzivní formu vzdělávání, 

která bude rozvíjet jejich potenciál. Pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků bude 

hlavním přínosem  odborný a osobnostní rozvoj. Pedagog sám si rozšiřuje možnosti svého 

uplatnění, kromě svého přímého pedagogického působení na žáky může své zkušenosti efektivně 

předávat kolegům. Tato činnost podporuje osobní odborný růst (nejvíc se člověk naučí, když učí 

někoho jiného), a zároveň je zdrojem prestiže a společenského uznání. Dalším přínosem je síť 

vzdělávacích aktivit, která bude využitelná i v dalších letech. Zřizovatele získají lepší přehled o 

potřebách a fungování svých zařízení a společně s řídícími pracovníky se budou moci efektivněji 

zapojit do jejich dalšího rozvoje a řízení. 

Navázáním užší spolupráce rodičů a školy bude obnovena důvěra rodičů ve školu a jejich větší 

zapojení do vzdělávání jejich dětí. Veřejnost bude mít díky provozu společného školského 

portálu neustálý přístup k aktuálním informacím. Vytvořením místního akčního plánu vzdělávání 

se propojí a zkoordinují potřeby jednotlivých cílových skupin.  
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Aktivita 0 – Příprava 
 

Jedná se o aktivitu, která byla realizována před podáním žádosti o podporu. Cílem aktivity 

bylo určit nositele MAP, vytvořit partnerství, realizační tým, identifikovat  opatření, na která se 

MAP zaměří, připravit a podat žádost o podporu. Jednotlivé kroky probíhaly v souladu 

s dokumentem Postupy. 

 

Průběh realizace aktivity: 

Již v červnu 2015 byli osloveni zřizovatelé a subjekty vzdělávání s žádostí o zapojení do 

projektu. S tím souhlasilo více jak 70% dotazovaných zřizovatelů, čímž byla vytvořena 

platforma partnerství subjektů, které budou spolupracovat na MAP. Konkrétně se zapojilo 

celkem 19 MŠ a ZŠ z 20 škol v území ORP Ostrov. Dohodou s Městem Ostrov (obec 

s rozšířenou působností) bylo sjednáno, že nositelem projektu bude MAS Krušné hory, o.p.s.. 

Toto bylo stvrzeno usnesením Rady města Ostrov dne 12.10.2015. Následně bylo schváleno dne 

11.11.2015 usnesením Zastupitelstva města Ostrov, že město Ostrov bude finančním partnerem 

projektu MAP. Zároveň bylo se starosty jednotlivých obcí v území ORP projednáno, že MAS 

Krušné hory, o.p.s. bude nositelem projektu MAP. MAS Krušné hory odeslala žádost datovou 

schránkou na jednotlivé obce v ORP Ostrov o potvrzení souhlasu o nositeli projektu, který MAS 

od obcí obdržela.  

V průběhu října bylo zorganizováno pracovní setkání k přípravě projektu MAP, kterého se 

účastnili jak zřizovatelé, tak subjekty vzdělávání, zejména ředitelé ŽS a MŠ. Na tomto setkání 

byli aktéři vzdělávání seznámeni s rámcem projektu MAP, aktivitami projektu a jeho cílem, byly 

připomenuty potřebné formální náležitosti k podání žádosti o dotaci (souhlasy zřizovatelů, 

zapojených subjektů vzdělávání do projektu atd.), došlo k vyhodnocení dotazníku k vymezení 

oblastí vzdělávání. Taktéž byli všichni seznámeni s pravidly sestavení řídícího  výboru MAP a 

proběhla závěrečná diskuze k projektu s cílem motivovat přítomné ke spolupráci. Tyto subjekty 

budou součástí celkové organizační struktury pro realizaci příslušných aktivit projektu. 

Za účelem realizace projektu byl vytvořen realizační tým. Realizační tým je sestaven, 

v souvislosti se zaměřením projektu a jeho náročností, množstvím a zaměřením klíčových 

aktivit, opatření a cílovým skupinám. Je rozdělen na administrativní tým a odborný tým.  

Složení realizačního týmu (pracovní pozice): 

 

Administrativní tým 

pozice 01: Hlavní manažer (HM) 

pozice 02: Finanční manažer (FM) 

pozice 03: Manažer projektu (MP) 

pozice 20: Administrátor školského portálu  

 

Odborný tým 

pozice 04: Koordinátor partnerství a zapojení veřejnosti 

pozice 05: Metodik – oponent - konzultant 

pozice 06: Koordinátor KA1, zpracovatel strategie (MAP) 

pozice 07: Manažer KA1 pro Opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – 

kvalita) 

pozice 08: Manažer KA1 pro Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním  

vzdělávání) 

pozice 09: Manažer KA1 pro Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 

ohrožených školním neúspěchem 

pozice 10: Manažer KA1 – Volitelná opatření 

pozice 11: Manažer KA1 - Průřezová opatření 

pozice 12: Manažer pro opatření investičních priorit a priorit mimo OP VVV a IROP 
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pozice 13: Konzultant (odborník) pro Opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – 

inkluze – kvalita 

pozice 14:  Konzultant (odborník) pro Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v 

základním vzdělávání 

pozice 15: Konzultant (odborník) pro Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 

ohrožených školním neúspěchem 

pozice 16: Konzultant (odborník) – Volitelná opatření 

pozice 17: Konzultant (odborník) - Průřezová opatření 

pozice 18: Koordinátor odborných organizací, inkl. vzdělávání a správy školského portálu 

pozice 19: Pracovník pro inkluzivní  vzdělávání (Aktivita 2) 

pozice 21: Manažer aktivity 1D) Budování znalostních kapacit 

Realizační tým má odpovědnost za realizaci projektu v souladu s žádostí o podporu. Realizační 

tým bude zabezpečovat činnost Řídícího výboru a dalších částí organizační struktury MAP. 

Realizační tým bude zajišťovat úkoly uvedené v Postupech.  

Realizační tým řídí a koordinuje hlavní manažer projektu. 

Na webu www.mas-krusnehory.cz bylo zahájeno ukládání informací týkajících se projektu MAP 

a to jednak pro použití celého realizačního týmu, ale také za účelem informovanosti široké 

veřejnosti o obsahu a průběhu projektu. V souvislosti s aktivitami před podáním žádosti o dotaci 

byla také rozeslána tisková zpráva na weby subjektů vzdělávání o zapojení se do přípravy 

projektu. Za realizaci této klíčové aktivity odpovídá hlavní manažer projektu, který zpracoval 

žádost v IS KP14+. Podklady připravili manažer projektu a koordinátor KA1- zpracovatel 

strategie (MAP). 

 

 

Aktivita 1 – Akční plánování 
 

V rámci aktivity 1 budou prováděny kroky vedoucí k nalezení shody mezi aktéry vzdělávání 

v území ORP Ostrov a k ucelení vize rozvoje v oblasti předškolního a základního vzdělávání a 

vytvoření Strategického rámce vzdělávání do roku 2023, jehož úkolem je zajistit propojení 

strategických plánů jednotlivých škol a školských zařízení na území ORP a koncentraci, cílení a 

zapracování aktivit potřebných k řešení problémových oblastí do místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání.  

  

V rámci aktivity 1 budou realizovány následující čtyři podaktivity: 

 

A) Rozvoj partnerství  

 

Cílem podaktivity je posilovat vzájemné vazby napříč různými institucemi zabývající se 

vzděláváním a vytvořit tak základ funkčního partnerství pro realizaci MAP, sestavit Řídící 

výbor, iniciovat a posílit vazby mezi aktéry v území a představit jejich aktivity, zkušenosti, 

dobrou praxi v oblasti vzdělávání.  

V rámci této podaktivity budou hlavním manažerem projektu osloveni zástupci subjektů ve 

vzdělávání s nabídkou účasti v Řídícím výboru. Řídící výbor bude hlavním pracovním orgánem 

partnerství MAP. Bude tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na 

území MAP. Při sestavování výboru bude potřeba zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání 

v daném území. Složení Řídícího výboru je dáno Postupy. Realizační tým povinně osloví 

jednotlivé vyjmenované zástupce s žádostí o účast v Řídícím výboru, jejich účast je dobrovolná a 

závisí na zájmu jednotlivých subjektů, zda chtějí mít svého zástupce v Řídícím výboru. Pokud 

organizace nepovažuje za důležité mít zástupce v Řídícím výboru, písemně o tom informuje 

realizační tým. Realizační tým zorganizuje setkání, na kterém bude Řídící výbor ustanoven. 

Řídící výbor na svém prvním zasedání projedná a schválí Status a Jednací řád. Návrh těchto 

dokumentů připraví realizační tým. 

http://www.mas-krusnehory.cz/
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Na setkáních organizovaných realizačním týmem bude také probíhat seznamování, navazování 

kontaktů a vytváření funkčních partnerských vazeb. Toto bude naplňováno prostřednictvím 

tématických setkávání ředitelů a zástupců zřizovatelů škol zaměřených na zlepšení řízení škol, 

hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality 

vzdělávaní žáků ohrožených školním neúspěchem ve školách při využití podpory a spolupráce v 

území: s rodinou, sociálními službami a poskytovateli neformálního a zájmového vzdělávání. 

Realizaci a hladký průběh této části projektu, společně se svoláváním a řízením jednání Řídícího 

výboru, zajištění komunikace s veřejností a schůzky pracovních skupin bude zajišťovat 

Koordinátor rozvoje partnerství a zapojení veřejnosti. Informace o složení Řídícího výboru, jeho 

jednáních a závěrech bude na školském portálu zveřejňovat Administrátor školského portálu. 

 

 

B) Dohoda o prioritách 

 

Smyslem podaktivity je stanovit lokální vizi vzdělávání v území MAP.  Budou vytvořeny 

pracovní skupiny pro jednotlivá opatření a to pracovní skupiny: 

 Pracovní skupina pro Opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – 

kvalita 

 Pracovní skupina pro Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním  

 vzdělávání) 

 Pracovní skupina pro Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených 

školním neúspěchem 

 Pracovní skupina pro volitelná opatření 

 Pracovní skupina pro  průřezová opatření 

 Pracovní skupina pro  opatření investičních priorit a priorit mimo OP VVV a IROP 

Činnost jednotlivých pracovních skupin budou zajišťovat a koordinovat manažeři jednotlivých 

opatření. Odbornými garanty činnosti jednotlivých pracovních skupin budou konzultanti 

(odborníci) pro jednotlivá opatření. 

 

Realizační tým – odborný tým -  provede rozbor a syntézu existujících místních strategií a plánů 

s vazbou na předškolní a základní vzdělávání. Dále vyhodnotí agregovaná data, která obdrží 

z dotazníkového šetření z MŠMT a provede sběr a vyhodnocení aktuálních statistických dat pro 

území (např. z ČSÚ, ČŠI,  MŠMT atd.). Zjištěné skutečnosti zapracuje do návrhu Analytické 

části. Návrh Analytické části bude zveřejněn na školském portálu k informování partnerů a 

veřejnosti a rozeslán partnerům. Koordinaci zpracování Analytické části zajišťuje Koordinátor 

KA1, zpracovatel strategie (MAP).  

Realizační tým následně  zorganizuje prostřednictvím pracovních skupin workshopy, kde budou, 

na základě analytické části a odborné diskuse partnerů určeny problémové a prioritních oblasti 

rozvoje, které by měly být v MAP řešeny, sestavena SWOT-3 pro každé opatření a zjištěny 

potřeby investic včetně jejich připravenosti. 

 

Na základě výstupů z předchozí fáze zformuluje Koordinátor KA1, zpracovatel strategie (MAP) 

ve spolupráci s Metodikem – oponentem – konzultantem, manažery a konzultanty pro jednotlivá 

opatření návrh Strategického rámce priorit MAP do roku 2023 a návrh investičních priorit včetně 

jejich souladu se Strategickým rámcem. Návrh Strategického rámce a investičních priorit bude 

zveřejněn na školském portálu k informování partnerů a veřejnosti a rozeslán partnerům 

k vyslovení připomínek.  Realizační tým svolá jednání Řídícího výboru za účelem vypořádání 

připomínek, projednání a schválení  návrhu Strategického rámce, investičních priorit a stanovení 

vize rozvoje do roku 2023. Jako podklad pro jednání bude sloužit Analytická část včetně SWOT, 

návrh Strategického rámce, návrh investičních priorit a připomínky od partnerů k návrhu 

Strategického rámce. 
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V případě potřeby se může uskutečnit více jednání Řídícího výboru. 

 

Výstupem jednání a této podaktivity bude: 

 schválení analytické části včetně SWOT 

 definování vize do roku 2023 

 stanovení priorit do roku 2023 

 schválení Strategického rámce MAP do roku 2023 

 schválení investičních priorit včetně jejich souladu se Strategickým rámcem  

 schválení Dohody o investicích 

Jednotlivé kroky při realizaci podaktivity budou probíhat v souladu s Postupy. 

 

Výstupy schválené na jednání Řídícího výboru budou zveřejněny na školském portálu, aby o 

nich byla informována veřejnost. 

 

C) Akční plánování 

 

Tato podaktivita přímo navazuje na podaktivitu B). Jejím cílem je zrealizovat akční plánování 

rozvoje vzdělání v území. Východiskem pro sestavení akčních plánů na jednotlivé roky bude  

Strategický rámec MAP do roku 2023. 

 

Koordinátor KA1, zpracovatel strategie (MAP) ve spolupráci s Metodikem – oponentem – 

konzultantem, manažery a konzultanty pro jednotlivá opatření na jednání jednotlivých 

pracovních skupin a na základě konzultací s partnery v území provede sběr  konkrétních aktivit 

partnerů a aktivit spolupráce v území pro jednotlivé roky. Za tímto účelem se uskuteční 

workshopy jednotlivých pracovních skupin, konzultace a sběr námětů od partnerů v území. 

Výstupy z pracovních skupin a sebrané náměty  Koordinátor KA1, zpracovatel strategie (MAP) 

ve spolupráci s Metodikem – oponentem – konzultantem zformuluje do návrhů akčních plánů. 

Akční roční plány budou obsahovat konkrétní opatření a aktivity, stanovení odpovědnosti 

subjektů za realizaci,  termíny k naplnění opatření a realizaci aktivit, měřitelnost, respektive  

měřitelný indikátor, dle kterého bude možné vyhodnotit úspěšnost naplňování opatření 

(SMART). 

Zpracovaný návrh Akčního plánu a konkrétních aktivit k realizaci bude zveřejněn a předložen na 

jednání pracovních skupin a partnerům k odpřipomínkování. Zveřejněn bude také na školském 

portálu.  

Po zapracování připomínek a odsouhlasení v pracovních skupinách bude návrh Akčního plánu  

včetně návrhu konkrétních aktivit předložen k projednání a ke schválení Řídícímu výboru.  

Realizační tým svolá jednání Řídícího výboru.  Řídící výbor  také schválí, pro jaké aktivity bude 

rozpracován logický rámec. 

Výstupy schválené na jednání Řídícího výboru budou zveřejněny na školském portálu, aby o 

nich byla informována veřejnost. 

Po schválení Akčního plánu  včetně návrhu konkrétních aktivit bude  Koordinátorem KA1, 

zpracovatelem strategie (MAP) ve spolupráci s Metodikem – oponentem – konzultantem 

zpracována finální verze MAP.  

 

Finální MAP obsahuje: 

Již schváleny Strategicky rámec MAP, a to včetně kapitoly popisující soulad investičních 

potřeb a MAP, včetně dohod nebo souhlasů zřizovatelů, pokud jsou potřeba. V případě, že byl 

Strategicky rámec v průběhu vytváření MAP upřesňován, aktualizován, bode opět schválen 

procesem popsaným výše. 

Realizační tým svolá jednání Řídícího výboru za účelem schválení finálního MAP. 

Jednotlivé kroky při realizaci podaktivity budou probíhat v souladu s Postupy. 
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Výstupy schválené na jednání Řídícího výboru budou zveřejněny na školském portálu, aby o 

nich byla informována veřejnost a partneři. 

 

D) Budování znalostních kapacit  

 

Budování znalostních kapacit je podaktivitou, v rámci které se plánují a realizují vzdělávací 

aktivity související s tvorbou MAP tak, aby vzdělávací aktivity přispěly k lepšímu uchopení 

tvorby MAP a efektivnějšímu plánování. Hlavním cílem je motivovat cílové skupiny k jejich 

činnosti a prohloubit jejich znalosti v oblastech, které napomohou k rozvoji vzdělávání.  

Manažer aktivity 1D) Budování znalostních kapacit zjistí od partnerů v území  konkrétní potřebu 

po vzdělávání a zvyšování znalostních kapacit. Na skladě zjištěných informací a v souladu 

s harmonogramem postupu tvorby MAP navrhne konkrétní vzdělávací aktivity a formu jejich 

provedení. Následně zajistí, aby se navržený plán vzdělávání uskutečnil. 

 

Plán vzdělávacích aktivit: 

Aktivita vzdělávání 1 

Cíl a předmět vzdělávání: Předmětem této aktivity bude vzdělávání v oblasti tvorby a realizace 

strategických dokumentů pro oblast vzdělávání. Cílem je vysvětlit proč je toto strategické řízení 

důležité v oblasti školství, ujasnit si vizi a poslání vzdělávacího subjektu a co jejím cílem. 

Motivovat ředitele, zřizovatele a ostatní aktéry vzdělávání v území k jeho přípravě, realizaci a 

využití. Efektivní řízení pracovního týmu.  

Vazba na oblast (opatření) MAP: Tato vzdělávací aktivita navazuje na všechny povinná opatření 

MAP a zároveň na ostatní, která budou v rámci tvorby MAP zvolena.  

Cílová skupina: ředitelé, zřizovatelé, vedoucí pracovníci vzdělávacích subjektů 

Předpokládaný rozsah vzdělávání: 8 hodin 

 

Aktivita vzdělávání 2 

Cíl a předmět vzdělávání: Seminář a školení k porozumění a tvorbě projektových žádostí do 

programů v plánovacím období EU 2014-2020, týkající se rozvoje lidských zdrojů, školství a 

vzdělávání. Cílem je umět se poprat s nástrahami žádostí o dotaci. Představení projektů a sdílení 

dobré praxe z oblasti projektového řízení ve školách.  

Vazba na oblast (opatření) MAP: Tato vzdělávací aktivita navazuje na všechna povinná opatření 

MAP a zároveň na ostatní, která budou v rámci tvorby MAP zvolena.  

Cílová skupina: ředitelé, zřizovatelé, vedoucí pracovníci vzdělávacích subjektů, pedagogové  

Předpokládaný rozsah vzdělávání: 16 hodin  

 

Aktivita vzdělávání 3 

Cíl a předmět vzdělávání: Motivace k větší spolupráci pedagogů, rodičů a dětí 

Vazba na oblast (opatření) MAP: Tato vzdělávací aktivita navazuje na všechny povinná opatření 

MAP a zároveň na ostatní, která budou v rámci tvorby MAP zvolena.  

Cílová skupina: pedagogové, rodiče, děti 

Předpokládaný rozsah vzdělávání: 4 hodiny 

 

Aktivita vzdělávání 4 

Cíl a předmět vzdělávání: Zadávání veřejných zakázek z pohledu školských zařízení a 

vzdělávacích subjektů. Zodpovědnost a právní rámec.  

Vazba na oblast (opatření) MAP: Tato vzdělávací aktivita navazuje na všechny povinná opatření 

MAP a zároveň na ostatní, která budou v rámci tvorby MAP zvolena.  

Cílová skupina: ředitelé, zřizovatelé, vedoucí pracovníci vzdělávacích subjektů 

Předpokládaný rozsah vzdělávání: 8 hodin 
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Aktivita 2 – Realizace 

 

Aktivita 2 – realizace navazuje na Strategii rozvoje základního vzdělávání v území ORP Ostrov, 

která byla zpracována v projetu dle výzvy č. 46 OP VK.  

 

Cíl aktivity: Vytvoření pracovní pozice koordinátora inkluzivního vzdělávání, který pomáhá s 

řešením či předcházením problémů ve vzdělávání žáka ohroženého školním neúspěchem.   

Popis aktivity: Pracovník  inkluzivního vzdělávání komunikuje, systematicky spolupracuje, 

zjišťuje potřeby žáků ohrožených školním neúspěchem. Komunikuje se všemi institucemi, které 

žáci ohrožené školním neúspěchem musí nebo mají možnost navštěvovat. Mapuje a navrhuje jak 

v území efektivně napomáhat ve vzdělávání těmto žákům a institucím. Zjišťuje potřeby 

vzdělávacích institucí pro žáky ohrožených školním neúspěchem, navrhuje a organizuje  

setkávání pracovníků, kteří přímo s dětmi a žáky ohroženými školním neúspěchem pracují. 

Mapuje a monitoruje činnosti a procesy práce s těmito dětmi a žáky.  

Monitoruje a napomáhá k zapojení rodičů do procesu vzdělávání dětí a porozumění důležitosti 

vzdělávání pro jejich děti. Mapuje a napomáhá ke zkvalitnění komunikace mezi rodiči, žáky, 

školou a úřady s cílem posílit důvěru rodičů k instituci. Motivace a aktivizace rodičů ke školní 

přípravě s dětmi, podpora doučování dětí - zprostředkování služby (programy doučování). 

Zprostředkování kontaktu školských zařízení, rodičů, žáků a orgánu sociálně právní ochrany 

dětí. Napomáhá zjišťovat a předcházet možným problémům ve vzdělávání každého žáka. 

Zodpovídá za publicitu a vizuální identitu svěřené části projektu a za dokumentaci aktivit. Spolu 

s finančním manažerem se podílí na správné administraci projektu.  

Vše v souladu s pravidly poskytovatele dotace. 

Očekávané výstupy: Pravidelné setkávání, příklady spolupráce a příklady dobré praxe.  

Zapojené subjekty: odbor/úsek školství Městského úřadu Ostrov, jednotlivé školy a vzdělávací 

instituce, OSPOD, žáci, rodiče 

Měřitelnost aktivity: pracovní pozice koordinátora inkluzivního vzdělávání, realizovaná 

setkání, příklady dobré praxe 

 

 

 

Aktivita 3 – Evaluace 
 

Evaluace je závěrečnou aktivitou, která má za cíl zhodnotit dopady a přínosy všech aktivit, které 

byly v rámci projektu realizovány. Zejména vyhodnocení  toho, co se ve spolupráci (partnerství) 

již podařilo udělat pro děti ohrožené školním neúspěchem a jaká opatření je potřeba udělat, aby 

se situace v budoucnu ještě zlepšila.  

Evaluace přináší odpovědi zejména na tyto otázky: 

Jaké jsou dopady realizace projektu na cílové skupiny? 

Jak bylo dosaženo stanovených cílů? 

Jaká byla efektivita realizace stanovených výstupů? 

Jaká je udržitelnost přínosů MAP po jeho ukončení?  

 

Povinnými podaktivitami jsou:  

 Vyhodnocení procesů partnerství podle metodiky ŘO OP VVV. 

 Vyhodnocení účinnosti aktivit z fáze Realizace. 

 Doporučení a úpravy procesů MAP.  

  

Evaluace bude provedena ve dvou rovinách. Externím evaluátorem v rámci všech MAP v ČR a 

vnitřním evaluátorem projektu. Vnitřní evaluátor je manažer projektu, který bude zpracovatelem 
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průběžné a závěrečné evaluační  zprávy a bude zajišťovat veškeré procesy potřebné pro kvalitní 

průběh evaluace projektu.  

Zpracovaná evaluační zpráva bude předložena na jednání Řídícího výboru ke schválení. 
 

Termíny zpracování zpráv:  

Průběžná zpráva bude vypracována nejdříve po 12 měsících od zahájení realizace projektu a bude 

odevzdána společně s nejbližší zprávou o realizaci projektu po uplynutí výše uvedeného období.  

Závěrečná zpráva bude vypracována na konci projektu a odevzdána společně se závěrečnou zprávou 

o realizaci projektu.  

 

Aktivita 4 - řízení MAP 
 

Tato aktivita si klade za cíl vytvořit funkční organizační strukturu tvorby MAP a realizace 

projektu a popsat základní mechanismy, procesy a fungování MAP.  Aktivita probíhá souběžně 

se všemi ostatními aktivitami.  

Výstupem této aktivity jsou: 

 vytvoření a aktualizace  seznamu partnerů, tzn. zapojených škol, seznam subjektů 

vzdělávání  pro aktivní spolupráci v MAP, 

 principy MAP,   

 implementační plán MAP 

 popis způsobů a procesů zapojení dotčené veřejnosti.   

 

Postup realizace aktivity 

Realizační tým na základě zjištěných skutečností identifikuje dotčenou veřejnost, osloví 

odbornou veřejnost a partnery  do plánování a realizace MAP. 

Realizační tým spolu vypracuje koncept organizační struktury, která bude odrážet strukturu 

strategie. 

Realizační tým nadefinuje systém manažerů a odborných garantů jednotlivých opatření, která 

budou v MAP řešena, pracovních skupin, která budou těmto opatřením také odpovídat a 

případně dalších pracovních a poradních orgánů. Návrh organizační struktury bude identifikovat 

odpovědnosti a povinnosti jednotlivých členů organizační struktury. Současně s tím bude 

nadefinován způsob, rozsah zapojení jednotlivých aktérů a způsob vzájemné komunikace včetně 

cílené komunikační strategie. 

Návrh organizační struktury včetně zapojení dotčené veřejnosti bude zveřejněn a projednán 

v rámci partnerství a v řídícím výboru. 

Odpovědnost za KA4 má hlavní manažer projektu. 

 

Základní struktura partnerství 

Základní struktura partnerství vyplývá ze schématu povinných aktivit projektu a z principů 

projektu MAP. Partnerství je jedním z principů projektu MAP. Je to vztah mezi dvěma nebo více 

subjekty, který spočívá ve spolupráci  těchto subjektů při přípravě  a následné realizaci plánu. 

Subjekty spolupracují na tvorbě, koordinaci, organizaci, řízení, monitorování a vyhodnocení 

plánu.  Podílí se na aktivitách bez jejichž realizace  by nebylo možné dosáhnout plánu a zároveň 

je nemůže zajistit sám vlastními zdroji a silami  jediný subjekt. Partneři  jsou součástí řídícího 

výboru, pracovních skupin dle témat a potřeb, členem různých pracovních orgánů k tvorbě MAP.  

 

Identifikace dotčené veřejnosti (cílová skupina) 

V souladu s výzvou jsou cílovou skupinou veškeří aktéři vzdělávání na území ORP Ostrov, kteří 

se budou podílet na zpracování místního akčního plánu vzdělávání a ovlivňují vzdělávání 

v území. Těmito aktéry jsou děti a žáci, pedagogičtí pracovníci, rodiče dětí a žáků, řídící 

pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, zaměstnanci veřejné 
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správy a zřizovatelů škol, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, veřejnost. Všechny 

skupiny budou zapojovány do klíčových aktivit, které budou přizpůsobeny jejich potřebám, a 

budou zaměřeny na určitý problémový okruh, rozvoj kompetencí k řešení problému, ke 

kvalitativnímu posunu v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických a řídících pracovníků, ke 

zlepšení spolupráce rodičů, dětí a školy a k propojení strategických plánů a vizí jednotlivých škol 

a jeho promítnutí do místního akčního plánu, který bude možné využívat i po skončení projektu, 

a následně ke zlepšení kvality a řízení vzdělávání ve školách na celém území ORP. 

 

Komunikační strategie – základní rámec 

Cíle komunikace 

Cílem komunikační strategie je informovat cílovou skupinu o projektu, jeho cílech, přínosech, 

dopadech, smyslu a důležitosti, aktivitách a postupu realizace, přesvědčit je o projektových 

přínosech a transparentnosti, vtáhnout veřejnost do projektu, nastavit pravidelný kontakt 

s příjemci informací. 

Komunikační strategie  

MAS si v projektu MAP v ORP Ostrov klade za cíl otevřeně komunikovat promyšlenou 

komunikační strategií, využít k tomu moderní i konzervativní přístupy v komunikaci. MAS má 

za to, že otevřené a kontinuální informování o všech krocích a dění v projektu, a to  i 

v případech, když se nečeká zpětná vazba na plánovací nebo realizační proces, pomůže budovat 

důvěru projektu a jeho cílů a  pochopit přínos projektu. 

MAS preferuje otevřenost procesů při realizaci projektu MAP v ORP Ostrov. Pro zajištění 

transparentnosti je kromě včasného, jasného a zveřejnění zápisů i  dokumentů vzniklých 

v průběhu realizace projektu také podstatné vybrat jeden kanál informací jako zásadní (jako 

ideální se jeví www).  Jako hlavní informační kanál byl zvolen existující školský portál pře 

webových stránkách města Ostrov. 

Komunikační strategii zpracuje realizační tým, komunikační strategie bude projednána a 

schválena v Řídícím výboru. 

 

Cílové skupiny pro komunikaci: 

Široká veřejnost, rodiče, žáci 

je informována o činnosti a aktivitách v rámci projektu prostřednictvím webových stránek – 

školského portálu při ORP Ostrov, na profilu MAS na sociální síti a tiskových zpráv v médiích. 

Poskytovány jsou obecné informace o činnostech v rámci projektu. 

 

Spolupracující partneři, subjekty 

jsou informování stejně jako široká veřejnost, dále prostřednictvím cílených e-mailových 

korespondencí, workshopů, informačních akcí a schůzek. Poskytovány jsou jak informace o 

činnosti v rámci projektu, tak i o plánovaných aktivitách, rozesílány jsou podklady a dokumenty 

k projednání či konzultacím. 

 

Řídící výbor  projektu 

jde  o  skupinu,  která je  přímo  zapojená do aktivit a činností v rámci projektu. Tyto subjekty 

mohou sami přispívat k šíření informací v území a získané informace dál šířit v území. 

 

Novináři 

jsou zprostředkovatelé informací směrem k veřejnosti. 

 

Platformy pro realizaci komunikační strategie 

Platformy a možnosti pro komunikaci v rámci projektu, které bude MAS využívat, jsou popsány 

v následujících kapitolách. 

Webové stránky MAS – školský portál při ORP Ostrov 



 

13 

 

Kromě základních údajů o projektu budou na webových stránkách zveřejněny následující 

informace  

 aktuality, novinky – krátké zprávy, některé odkazy na více informací, přiložený 

dokument atd.  

 informace o organizační struktuře MAP – funkce a činnosti realizačního týmu, řídícího 

výboru, jejich jednání, zápisy atd.,  

 partnerství – aktualizovaný seznam partnerů zapojených do projektu 

 odkazy – zajímavé a potřebné odkazy, odkazy na podobné nebo partnerské organizace…  

 sdílení dobré praxe mezi partnery 

 

Webové stránky  

prezentují veškeré aktivity realizované v rámci projektu, budou se  aktualizovat se minimálně 2x 

týdně, v případě potřeby i denně. Na webových stránkách budou zveřejněny také veškeré 

podklady pro jednání řídícího výboru a k odpřipomínkování partnerů. 

 

Webový profil MAS na sociálních sítích 

Kromě základních údajů o projektu budou na webových stránkách zveřejněny aktuality, novinky 

– krátké zprávy, odkazy – zajímavé a potřebné odkazy, odkazy na podobné nebo partnerské 

organizace…  

 

Tiskové zprávy  

Tiskové zprávy bude MAS v rámci projektu vydávat v podstatě k veškerým podstatným 

aktivitám, které se projektu týkají. Distribuce vybraných tiskových zpráv dle tématu bude 

probíhat elektronickou poštou - e-mailem - do území MAS, partnerům MAS, příznivcům, do 

médií a starostům měst a obcí v území MAS.  

 

Prezentace v ostatních médiích 

Většina obcí v  území ORP Ostrov vydává vlastní zpravodaj nebo noviny, kam má MAS 

možnost vložit si vlastní příspěvek. MAS bude využívat i této možnosti propagace projektu 

MAP, protože obecní noviny se dostanou do každé schránky v území obce a tím i informace o 

MAP. Články do ostatní médií (noviny, regionální mutace novin, odborné časopisy) budou 

tvořeny vydávanými tiskovými zprávami ze strany MAS. 

 

Za vnější komunikaci odpovídá hlavní manažer projektu, realizuje ji manažer projektu, 

koordinátor partnerství a zapojení veřejnosti. Na školský portál vkládá informace a dokumenty 

administrátor školského portálu. 

 

Vnitřní komunikace  

tvoří páteř sdílení informací mezi členy realizačního týmu a slouží ke koordinaci činností a řízení 

projektu. Informace budou předávány a sdíleny e-mailem, na pracovních schůzkách, poradách a 

koordinačních jednáních. 

Za účinnou vnitřní komunikaci odpovídá hlavní manažer projektu, podílí se na ní též manažer 

projektu. 

 

 

 

 

Aktivita 5.  Řízení projektu 
Cílem klíčové aktivity 5. Řízení projektu je nastavit předem postupy řízení projektu tak, aby 

zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu. Nastavený systém řízení umožní včas 

identifikovat případná rizika projektu a eliminovat jejich dopad na realizaci projektu. 
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Popis realizačního týmu 

Za účelem realizace projektu byl vytvořen realizační tým. Realizační tým je sestaven, 

v souvislosti se zaměřením projektu a jeho náročností, množstvím a zaměřením klíčových 

aktivit, opatření a cílovým skupinám. Je rozdělen na administrativní tým a odborný tým. Členové 

realizačního týmu budou zaměstnanci u nositele projektu MAS Krušné hory, o.p.s. a také u 

partnera projektu s finančním příspěvkem u Města Ostrov.   

Složení realizačního týmu (pracovní pozice): 

Administrativní tým 

pozice 01: Hlavní manažer (HM) 

pozice 02: Finanční manažer (FM) 

pozice 03: Manažer projektu (MP) 

pozice 20: Administrátor školského portálu  

 

Odborný tým 

pozice 04: Koordinátor partnerství a zapojení veřejnosti 

pozice 05: Metodik – oponent - konzultant 

pozice 06: Koordinátor KA1, zpracovatel strategie (MAP) 

pozice 07: Manažer KA1 pro Opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – 

inkluze – kvalita) 

pozice 08: Manažer KA1 pro Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v 

základním  

vzdělávání) 

pozice 09: Manažer KA1 pro Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 

ohrožených školním neúspěchem 

pozice 10: Manažer KA1 – Volitelná opatření 

pozice 11: Manažer KA1 - Průřezová opatření 

pozice 12: Manažer pro opatření investičních priorit a priorit mimo OP VVV a IROP 

pozice 13: Konzultant (odborník) pro Opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: 

dostupnost – inkluze – kvalita 

pozice 14:  Konzultant (odborník) pro Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v 

základním vzdělávání 

pozice 15: Konzultant (odborník) pro Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a 

žáků ohrožených školním neúspěchem 

pozice 16: Konzultant (odborník) – Volitelná opatření 

pozice 17: Konzultant (odborník) - Průřezová opatření 

pozice 18: Koordinátor odborných organizací, inkl. vzdělávání a správy školského 

portálu 

pozice 19: Pracovník pro inkluzivní  vzdělávání (Aktivita 2) 

pozice 21: Manažer aktivity 1D) Budování znalostních kapacit 

 

Realizační tým má odpovědnost za realizaci projektu v souladu s žádostí o podporu. 

Realizační tým bude zabezpečovat činnost Řídícího výboru a dalších částí organizační 

struktury MAP. Realizační tým bude zajišťovat úkoly uvedené v Postupech.  

Realizační tým řídí a koordinuje hlavní manažer projektu. 

 

Pracovní pozice 
účast v 
projektu 

Vztah 
úvazek 

měsíčně 

1 Hlavní manažer projektu 18 PS 0.5 

2 Finanční manažer projektu 18 PS 0.25 
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3 
Manažer projektu (administrátor, věcný 
manažer pro KA 3) 

18 

PS 0.75 

4 
Manažer aktivity koordinátor partnerství a 
zapojení veřejnosti KA1 a KA4 18 DPČ 40 

5 Metodik oponent strategie MAP 18 DPČ 20 

6 
Koordinátor KA1, zpracovatel strategie MAP 
(1,1b,1c) 

18 
PS 0.5 

7 manažer KA1 opatření 1 10 DPP 30 

8 manažer KA1 opatření 2  10 DPP 30 

9 manažer KA1 opatření 3 10 DPP 30 

10 manažer KA1 opatření volitená 10 DPP 30 

11 manažer KA1 opatření průřezová 10 DPP 30 

12 manažer KA1 opatření inv. priority  10 DPP 30 

13 Konzultant KA1, opatření 1 12 DPP 20 

14 Konzultant KA1, opatření 2 12 DPP 20 

15 Konzultant KA1, opatření 3 12 DPP 20 

16 Konzultant KA1, opatření volitelná 12 DPP 20 

17 Konzultant KA1, opatření průřezová 12 DPP 20 

18 
Koordinátor odborných organizací, 
vzdělávání a KA2 18 PS 0.3 

19 Pracovník inkluzivního vzdělávání KA2 12 DPČ 0.3 

20 Tvorba a správa škol. portálu 12 DPČ 0.1 

21 Manažer aktivity 1d) vzdělávání 12 DPČ 0.3 

 

 

Způsob řízení projektu 

Za realizaci a celkového  řízení projektu je zodpovědný hlavní manažer (HM) projektu 

s úvazkem v nápočtu 0,5 týdenní pracovní doby. Jeho kontrole podléhá administrativní i odborný 

personál. HM odpovídá za plnění harmonogramu projektu a za dodržování pracovní doby 

jednotlivých členů realizačního týmu. Připravuje pracovní smlouvy, DPP a DPČ a kontroluje 

všechny smlouvy. Pravidelně svolává ve spolupráci s manažerem projektu, finančním 

manažerem a koordinátory porady v týmu. Manažeři KA předávají jednou měsíčně písemnou 

zprávu o plnění úkolů dle předepsané struktury a předávají Zpracovateli strategie zpracované 

podklady. Manažeři KA přímo řídí své pracovní skupiny, svolávají si provozní porady a výstupy 

z nich předávají hlavnímu manažerovi. Za ekonomickou stránku projektu odpovídá finanční 

manažer s nápočtem úvazku 0,25 týdenní pracovní doby. Zpracovává vyúčtování, kontroluje 

oprávněnost výdajů, zpracovává žádost o případné změny rozpočtu.  Za věcnou správnost 

administrativy projektu je zodpovědný manažer projektu s nápočtem úvazku 0,75 týdenní 

pracovní doby. Vede operativní evidenci, vede provozní korespondenci, adresáře, databáze a 

statistiky, připravuje po věcné stránce monitorovací zprávy, zodpovídá za archivaci materiálů. 

Zajišťuje různé administrativní práce spojené s jeho realizací. Účastní se na poradách 

projektového týmu, zpracovává zápis a pravidelné monitorovací zprávy, je zodpovědný za jejich 

úplnost a dodržení jejich formy. 

 

 

Schéma organizační struktury realizačního týmu je uvedeno v příloze č. 41 žádosti, Schéma 

vnitřních vazeb realizace projektu je uvedeno v příloze č. 42, Náplně práce členů 

realizačního týmu jsou uvedeny v příloze č. 43 žádosti, rozpočet dle pracovních pozic členů 

realizačního týmu je uveden v příloze žádosti č. 45. 
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