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Organizační struktura projektu MAP Turnovsko II. 

 

Odpovědnost za realizaci projektu MAP Turnovsko II. má Realizační tým vedený projektovým manažerem. 

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 Turnov a zástupce Centra podpory projektu SRP v Libereckém kraji. 

ŘV vytváří další organizační složky, kterými jsou pracovní skupiny (PS). 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 a PS pro zájmové a neformální vzdělávání.  

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. 

Složení Realizačního týmu projektu: 

Realizační tým projektu Ing. Lenka Krupařová (hlavní manažer projektu) 

Mgr. Karel Bárta 

RNDr. Robert Rölc, Ph.D. 

Lenka Kvintusová 

Bc. Renata Brychová (od 1.1.2019 Kateřina Mrkvičková) 

Zdenka Svobodová 

Petra Patočková 

Bc. Marcela Jandová, DiS. 

Ing. Kamila Kořánová 
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Složení Řídícího výboru projektu MAP Turnovsko II.: 

Pořadové číslo Jméno Důvod zapojení 

1. Mgr. Petra Houšková zástupce zřizovatelů škol, zástupce ORP (předseda ŘV) 

2. Mgr. Karel Bárta zástupce realizátora projektu MAP, zástupce VŠ 

3. RNDr. Robert Rölc, Ph.D. zástupce realizátora projektu MAP 

4. Ing. Lenka Krupařová zástupce realizátora projektu MAP 

5. Mgr. Michal Loukota zástupce vedení škol a učitelů 

6. Mgr. Dagmar Rakoušová zástupce vedení škol a učitelů 

7. Mgr. Věra Nejedlová zástupce vedení škol a učitelů 

8. Mgr. Zuzana Bílková zástupce vedení škol a učitelů 

9. Mgr. Edita Vondrová zástupce vedení škol a učitelů 

10. Mgr. Lenka Morávková zástupce vedení škol a učitelů 

11. Iveta Rudolfová zástupce ze školní družiny 

12. Mgr. Pavlína Horníková zástupce školního klubu 

13. 
Vladimíra Vydrová  

(později Šárka Košťálová) 
zástupce základních uměleckých škol 

14. Ing. Tomáš Zakouřil zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání 

15. Mgr. Jana Antošová zástupce kraje, zástupce KAP 

16. Mgr. Martina Marková zástupce rodičů 

17. Jiřina Bobková, DiS. zástupce obcí, které nezřizují školu 

18. Lenka Kvintusová zástupce MAS Achát 

19. Lenka Malá zástupce MAS Brána do Českého ráje 

20. Mgr. Petr Sádek zástupce Centra podpory projektu SRP 

 

Vedoucí pracovních skupin: 

Pracovní skupina pro financování Mgr. Martina Marková (vedoucí odboru školství MěÚ 
Turnov) 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti Mgr. Michal Loukota (ředitel ZŠ Turnov, Skálova) 

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské 
gramotnosti 

Mgr. Jana Pekařová (pedagog 2. st. ZŠ Turnov, 
Skálova) 

Pracovní skupina pro rozvoj matematické 
gramotnosti 

Mgr. Radmila Laudová (zástupce ředitele, pedagog 2. 
st. ZŠ Turnov, 28. října) 

Pracovní skupina pro zájmové a neformální 
vzdělávání 

Ing. Lenka Krupařová (Vzdělávací centrum Turnov) 

 

Organizační struktura v tabulce: 

Pracovní orgán Složení Četnost setkávání Odpovědná osoba 

Realizační tým hlavní manažer projektu, finanční 
manažer, administrativní pracovník, 
manažer implementace, specialista na 
komunikaci, odborný konzultant/expert, 
koordinátor, koordinátor spádovosti škol 

zpravidla 1x 
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 

min. 2x ročně Předseda ŘV 
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Pracovní orgán Složení Četnost setkávání Odpovědná osoba 

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. 

PS pro financování zástupci obcí v území (zřizovatelé), 
ředitelé škol (nebo jejich delegovaní 
zástupci) a odborníci 

4x 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 

4x 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 

4x 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 

PS pro zájmové a 
neformální 
vzdělávání 

zástupci z oblasti zájmového a 
neformálního vzdělávání 

4x ročně Vedoucí PS 

 

 

 

 


