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Organizační struktura projektu Akční plánování 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/020_82/0019996 pro ORP Chotěboř 

K plnění cílů MAP III byla ustavena struktura z odborných pracovníků a místních aktérů území ORP 

Chotěboř, která reflektuje požadavky výzvy. Organigram: 

Projekt je organizačně a odborně zajišťován Realizačním týmem.  Jeho aktuální složení : 

https://www.podhurizeleznychhor.cz/media/files/realizacni-tym_kontakty_13_12_2021.pdf 

Náplň činnosti, vazby a odpovědnosti Realizačního týmu: 

Pozice Činnosti a vazby 

Hlavní manažerka 
Mgr. Jaromíra 
Valehrachová 

Vede odborný tým a kontroluje tým administrativní, v případě nutnosti 
stanovuje zastupitelnost jednotlivých členů RT a upravuje organigram RT, je 
zodpovědná za personální záležitosti RT. Je zodpovědná žadateli i ŘO za 
zdárný průběh projektu,  podílí se na tvorbě strategického dokumentu, 
aktualizaci dokumentu Řízení procesu MAP a aktualizaci implementační části, 
zajišťuje spolupráci s KAP, SRP a jeho následovníka. Dojednává spolupráce a 
jejich podmínky s dalšími relevantními organizacemi. Je zodpovědná za aktivní 
činnost Řídícího výbor a případně vybraných  PS, do jejich činnosti kreativně 
vstupuje nabídkou vhodných a inspirativních aktivit, které aktivně vyhledává . 
Je zodpovědná za věcnou správnost ZoR a za aktualizaci Analýzy rizika. 
Oficiálně zastupuje projekt při kontaktu s dalšími stranami. Organizačně 
zajišťuje evaluaci 

Hlavní 
administrátorka 

Pracovnice je zodpovědná za finanční vedení projektu a personální záležitosti 
včetně přípravy podkladů pro mzdovou účetní dle pokynů hlavní manažerky, 
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je zodpovědná za nastavení  vnitřní komunikace  mezi členy administrativního 
i odborného týmu, je zodpovědná za zajištění organizace jednotlivých setkání 
PS a Řídícího výboru a management jejich výstupů, administrativně podporuje 
členy týmu odpovědné za činnost PS, podílí se na administrativní části 
přípravy výstupních dokumentů, pravidelně reportuje hlavní manažerce, vede 
administrátora. Od 1/22 přebírá i povinnosti komunikační manažerky, s níž od 
počátku projektu spolupracuje. Pod vedením hlavní manažerky zpracovává 
ZoR a je zodpovědná za jejich včasné předložení. 

Manažer strategie 
a inkluze 

Je zodpovědný za přípravu strategického dokumentu, podílí se na aktualizaci 
dokumentu Řízení procesu MAP a aktualizaci implementační části, dohlíží na 
inkluzivní charakter projektu a jeho výstupů. Je zodpovědný za aktivní činnost 
PS pro rovné příležitosti, do které vstupuje s nabídkou vhodných 
inspirativních aktivit a podílí se na činnosti PS financování. Je podřízen  hlavní 
manažerce, úzce spolupracuje s odbornou garantkou aktivit a hlavní 
administrátorkou. V případě nutnosti zastupuje hlavní manažerku. 

Odborná 
garantka aktivit 

Je podřízena hlavní manažerce, spolupracuje s manažerem strategie a inkluze 
a komunikační manažerkou. Podílí se na tvorbě dokumentu strategie,  
aktualizaci dokumentu Řízení procesu MAP a aktualizaci implementační části. 
Je zodpovědná za aktivní činnost PS pro ČG a MG, do kterých vstupuje s 
nabídkou inspirativních aktivit. Zajišťuje odborný dohled nad prováděnými 
aktivitami, hodnotí jejich přínos z hlediska dlouholeté pedagogické praxe. 

Odborní 
pracovníci 
pracovních 
skupin 

Primárně budou tyto pozice generovány ze zaměstnanců školských zařízení a 
dalších účastníků MAP. Budou zaujímat aktivní , případně i vedoucí funkce 
v pracovních skupinách, jejich role se bude odvíjet od aktuálních potřeb 
projektu. Budou podřízeni těm členům týmu, kteří nesou odpovědnost za 
aktivní činnost konkrétních PS, v případě, že bude pracovník PS dostatečně 
aktivní může hlavní manažerka na něj převést zodpovědnost za aktivní chod 
dané pracovní skupiny, spolupracují s  hlavní administrátorkou. 

Evaluátorka Je zodpovědná hlavnímu manažerovi, provádí evaluaci projektu. U této pozice 
se předpokládají  zkušenosti z projektů MAP I nebo II . Není členem žádného 
týmu, je nezávislá. 

Administrátorka Vykonává práce jednoduššího typu nutné pro všechny činnosti 
administrativního a odborného týmu jako je příprava na setkání - zajištění 
prostoru, pomůcek, techniky a občerstvení, jednodušší administrativní práce 
při zpracování textů, kopírovací a tiskové práce, pomoc při přípravě 
dokumentace ,v průběhu realizace  je podřízena hlavní administrátorce. 

 

 

Pracovní skupiny jsou stěžejní strukturou pro plnění cílů projektu. Přehled: 

Pracovní orgán Složení Četnost 
setkávání 

Odpovědná osoba 

Pracovní skupina    
čtenářská gramotnost 

https://www.podhurizel
eznychhor.cz/map-
iii/pracovni-
skupiny/pracovni-

4 x ročně Mgr. Lucie Dostálková 
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skupina-ctenarska-
gramotnost.html 

Pracovní skupina 
matematická gramotnost 

https://www.podhurizel
eznychhor.cz/map-
iii/pracovni-
skupiny/pracovni-
skupina-matematicka-
gramotnost.html 

4x ročně Hlavní manažerka 

Pracovní skupina Rovné 
příležitosti 

https://www.podhurizel
eznychhor.cz/map-
iii/pracovni-
skupiny/pracovni-
skupina-rovne-
prilezitosti.html 

4x ročně Manažerka strategie a 
inkluze 

Pracovní skupina Místní 
vzdělávání 

https://www.podhurizel
eznychhor.cz/map-
iii/pracovni-
skupiny/pracovni-
skupina-mistni-
vzdelavani.html 

4xročně Hlavní manažerka 

Pracovní skupina 
finanční 

https://www.podhurizel
eznychhor.cz/map-
iii/pracovni-
skupiny/slozeni-
pracovnich-skupin/ 

4x ročně Bc. Tereza Chalupová 

 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem MAP je složen ze zástupců subjektů ovlivňujících oblast 

vzdělávání, kteří projevili o účast zájem tak, aby byl minimálně splněny požadavky na jeho složení dle 

pravidel výzvy. Setkávání se řídí Jednacím řádem a činnost Statutem. Účast zástupců Řídícího výboru 

je dobrovolná. Aktuální složení Řídícího výboru je uvedeno zde: 

https://www.podhurizeleznychhor.cz/map-iii/ridici-vybor.html 

 

Setkávání ředitelů je podpůrná platforma. Setkávání probíhá dl aktuálních požadavků projektu. Za 

jeho svolání je zodpovědná hlavní manažerka. 

 

Dokument byl schválen na 2. zasedání Řídícího výboru dne 20.12.2021 

 

 

Mgr. Jaromíra Valehrachová, Ph.D. 

   Předsedkyně Řídícího výboru 
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