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PRINCIPY MAP
ORGÁNY MAP
Řídicí výbor MAP
Činnost
-

je garantem a kontrolním orgánem projektu MAP
úkoluje realizační tým, doporučuje směry dalších aktivit realizačního týmu
Propojuje školy, zřizovatele a další aktéry v území za účelem tvorby vzdělávací
strategie a koncepčních řešení
Přenáší informace do území
Připomínkuje a schvaluje základní dokumenty MAP, především strategický
rámec, investiční priority a akční plán

Četnost setkávání
Řídicí výbor MAP se schází obvykle jedenkrát za půl roku, resp. s půlročními
rozestupy, není-li z organizačních důvodů nutné zasedání uskutečnit dříve, či
jej naopak odložit.
Komunikace
Řídicí výbor je oslovován prostřednictvím e-mailů, v případě nedostatečné
zpětné vazby i telefonicky
Výbor je oslovován v dostatečném časovém předstihu, obvykle alespoň 14 dní
před zasedáním a několik dní před samotným zasedáním je členům Řídicího
výboru termín připomenut.

Výkonná rada MAS Pošumaví
Činnost
-

je výkonným orgánem MAS Pošumaví, který v důsledku zodpovídá za podané
projekty, resp. za projekt MAP
realizační tým MAP jí reportuje o aktuálním stavu projektu a odpovídá za
kvalitu práce a organizační zajištění projektu

Četnost setkávání
Výkonná rada MAS se schází pravidelně jedenkrát za měsíc a na těchto
zasedáních je průběžně informována o stavu projektu MAP
Komunikace
Výkonná rada je oslovována obvykle prostřednictvím e-mailu a telefonicky,
komunikaci zajišťuje manažerka CLLD

Realizační tým MAP
Činnost
je výkonnou složkou s podpůrnou a facilitační funkcí ve vztahu k plánování,
naplňuje projekt v souladu s žádostí o podporu, metodikami OP VVV a
rozhodnutími řídícího výboru a za projekt a jeho výstupy je manažersky
odpovědný.

Partneři
Ředitelé škol
Jsou s realizačním týmem v běžném obousměrném kontaktu. Někteří ředitelé
jsou zastoupeni v Řídicím výboru.
Realizačním týmem jsou oslovováni s výzvou ke spolupráci na tvorbě a
aktualizaci akčního plánu, strategického rámce a investičních priorit MAP, jsou
jim nabízeny aktivity spolupráce určené přímo ředitelům, nebo pedagogickým
pracovníkům jimi vedených škol.
Ředitelé směrem k realizačnímu týmu komunikují své návrhy na další aktivity
spolupráce a ve většině aktivně spolupracují na tvorbě zmíněných dokumentů,
které po zapracování svých připomínek a návrhů zasílají zpět realizačnímu
týmu.
Realizační tým s řediteli škol navázal až na výjimky velmi efektivní spolupráci,
kdy ředitelé si uvědomují, že přes určitou administrativní zátěž, kterou projekt
představuje, jim realizace projektových aktivit přináší více kladů. Navázané
osobní vztahy se všemi řediteli, založené na důvěře, jsou nutným
předpokladem pro fungování projektu.

Zřizovatelé
Zřizovatelé, garanti vzdělávání ve své obci, jsou významnou součástí základní
struktury MAP. Se starosty byla navázána úzká spolupráce a realizačnímu týmu
se podařilo získat si jejich důvěru. Zřizovatelé jsou zastoupeni též v Řídicím
výboru MAP. Z dokumentů jsou s nimi projednávány především základní
dokumenty MAP (Analytická část, Strategický rámec a investiční priority, Akční
plán). V úvodní fázi projektu jsme vedli jednání s téměř všemi zřizovateli.
Komunikováno je běžně telefonicky a prostřednictvím e-mailu. Především
v případě zřizovatelů, kteří realizují projekt z IROP nebo o něm uvažují, jsou
kontakty intenzivnější.
Pedagogové
Jsou nepostradatelnou součástí projektu MAP, kdy vedle vedení škol jsou
hlavními nositeli informací a navázané spolupráce.
Jsou běžně oslovováni k účasti na aktivitách MAP prostřednictvím vedení škol.
V případě spolupracujících pedagogů jsou oslovováni přímo dotčení
pedagogové. Účastní se nejen vzdělávacích aktivit, ale též se účastní setkání
platforem, poskytují realizačnímu týmu zpětnou vazbu a doporučení na další
aktivity spolupráce. Mnohdy neformálně komunikují s dalšími kolegy a šíří
zájem zejména o aktivity projektu MAP.
Veřejnost
Rodičovská veřejnost i široká veřejnost v území je oslovována a vyzývána ke
spolupráci (např. účast na aktivitách MAP, připomínkování Akčního plánu
apod.) nejčastěji prostřednictvím inzertního měsíčníku Rozhled, který je
distribuován do každé schránky zdarma po celém území ORP Klatovy. Další
cestou oslovení veřejnosti je oslovení rodičů prostřednictvím vedení škol.
Veřejnost, odborná i neodborná, je též zastoupena v Řídicím výboru MAP.
K oslovení veřejnosti v regionu jsou také využívána regionální média, v tomto
případě je projekt MAP a jeho aktivity prezentován v souvislosti
s představením širších aktivit MAS Pošumaví (tisková konference s novináři
v Plzni, pořady místní televize Filmpro). Mezi širokou veřejnost se informace
šíří i v papírové podobě Zpravodaje MAS Pošumaví (též elektronicky na
www.masposumavi.cz)
Odborná veřejnost, například ředitelka Městské knihovny Klatovy, knihovníci
místních profesionálních knihoven, oblastní metodik školní prevence, ředitelka
Okresní hospodářské komory v Klatovech, zástupci Oblastní Charity a
představitelé dalších spolupracujících organizací, jsou obvykle přizváni k účasti
na aktivitách spolupráce nebo platformách, které jsou tematicky
odpovídající jejich profesnímu zaměření.
Vzhledem k výskytu vyloučené lokality v území byl ke spolupráci osloven i Úřad
vlády - Agentura pro sociální začleňování. Má zástupce v řídícím výboru a
vzájemná jednání i posouzení potřeb území vedly k podepsání Memoranda o
spolupráci a stanovení možných společných aktivit v Plánu poradenství.

