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Organizační struktura MAP pro ORP Černošice 

 

 

Současná organizační struktura MAP odráží velikost a odlišnost jednotlivých regionů, dopravní dostupnost a navazuje na existující 

vzájemné vazby aktérů ve vzdělávání v území. 

 

 ŘV. Pracovní skupiny 4 (v každém regionu 1), Ředitelská setkání (nepravidelně) – v každém z regionů (účastníci jsou ale i z jiných regionů 

respektuje vazby škol mezi sebou, někde si organizují sami ředitelé – v tom případě je RT jako host, jindy je organizace setkání na RT 

(tam, kde tato tradice dosud neexistovala). Pro MAP se využívají výstupy z jednání ředitelů (MŠ /ZŠ). (pravidelná, vzájemné informování 

o dění, výstupech, problémech v jednotlivých územích, společná dohoda na dalším postupu, společné plánování aktivit – vzdělávání, 

semináře Setkání RT, harmonogram). Setkávání realizátorů MAP – 2 úrovně (setkávání blízkých partnerů – sousedních realizátorů) – 

blízkost území, podobné problémy, synergie aktivit. Setkání realizátorů ze středočeského kraje (samostatná iniciativa, nyní pod aktivitou 

NIDV SRP) 
 

1. Řídící výbor 
 

Je hlavním pracovním orgánem partnerství v projektu. Je tvořen zástupci klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP (území 

ORP Černošice). Jeho role je spjata s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Je složen ze 21 členů, reprezentativně zastupující 

klíčové aktéry vzdělávání v území.  

 

Složení: http://www.map-orpcernosice.cz/ridici-vybor/seznam-clenu-ridiciho-vyboru/ 

 

Jednací řád: http://www.map-orpcernosice.cz/wp-content/uploads/2016/05/Jednaci_rad_CELY.pdf 

 

Statut: http://www.map-orpcernosice.cz/wp-content/uploads/2016/05/Statut_RV_CELY.pdf 

 

 
 

2. Pracovní skupiny 

 

Existují 4 stálé pracovní skupiny. V každém ze 4 regionů je jedna: PS Dolnobřežansko-Jílovsko; PS Mníšecko-Černošicko; PS Jihozápad; PS Roztocko-

Hostvicko). PS vedou zkušení Facilitátoři a manažeři klíčových aktivit v území. Složení PS se může měnit dle projednávaných témat. Existují však stálí členové, 

reprezentanti klíčové triády aktérů ve vzdělávání, naplňující princip partnerství (zřizovatel x poskytovatel x uživatel). 

http://www.map-orpcernosice.cz/ridici-vybor/seznam-clenu-ridiciho-vyboru/
http://www.map-orpcernosice.cz/wp-content/uploads/2016/05/Jednaci_rad_CELY.pdf
http://www.map-orpcernosice.cz/wp-content/uploads/2016/05/Statut_RV_CELY.pdf
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Složení pracovních skupin: http://www.map-orpcernosice.cz/pracovni-skupiny/ 

 
+ tabulka s přehledem 

 

3. Setkání ředitelů 
Jedná se o nepravidelná setkání ředitelů ZŠ a MŠ v každém ze 4 regionů (účastníci z řad ředitelů jsou ale i z jiných regionů, setkání respektuje vazby škol mezi 

sebou) V některých regionech (DB-J) si setkání organizují sami ředitelé, v tom případě je realizační tým MAP (RT) pouze hostem. Jinde je organizace setkání 

na RT (tam, kde tato tradice dosud neexistovala). Ze setkání se pro MAP se využívají výstupy. Ředitelé MŠ a ZŠ se setkávají zvlášť. 

 

4. Setkání RT 

Pravidelné schůzky RT, jejichž cílem je vzájemné informování o dění, výstupech, problémech v jednotlivých územích/ regionech. Společná dohoda na 

dalším postupu, společné plánování aktivit – vzdělávání, semináře setkání RT, harmonogram. 

http://www.map-orpcernosice.cz/projektovy-tym/ 

 

5. Setkání realizátorů MAP 

Setkávání se děje na dvou úrovních.  

a. Setkávání blízkých partnerů sousedních realizátorů - blízkost území, sdílení postupů a zkušeností ze zvolených postupů, sdílení lektorů, 

podobné problémy, synergie aktivit, přenos dobré praxe 

b. Setkání realizátorů ze středočeského kraje  - zpočátku samostatná iniciativa realizátorů, nyní pod aktivitou NIDV SRP – sdílní informací, 

postupů, synergie aktivit, přenos dobré praxe 

  

http://www.map-orpcernosice.cz/pracovni-skupiny/
http://www.map-orpcernosice.cz/projektovy-tym/
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Komunikační mechanismy 

 

 Setkání ředitelů ZŠ 

Pracovní skupiny 

Realizační tým 
Řídící výbor 

Setkání ředitelů MŠ 

Setkávání realizátorů 

MAP 

NIDV_SRP 

Veřejnost 

e-mail, web, společná 

a individuální  setkání 

e-mail, web, společná a 

individuální  setkání 

 

e-mail, web, 

místní periodika 

e-mail, web, společná a 

individuální  setkání 

 e-mail,  společná 

setkání 

Web;  společná setkání 

e-mail, web, společná 

a individuální  setkání 


