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MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se Statutárním městem Děčín

Realizační tým MAP zajišťuje minimálně tyto činnosti:
 podpora činnosti Řídícího výboru a PS (příprava podkladů, zpracování výstupů z jednání apod.),
 zpracování a průběžný monitoring systému komunikace jak dovnitř, tak navenek (komunikační plán),
 monitorování průběhu realizace povinných aktivit 2. Rozvoj a aktualizace MAP a 3. Evaluace a monitoring MAP – zprávy o realizaci projektu,
 zpracování průběžných a závěrečné sebehodnotících zpráv, na jejich základě navrhování případné aktualizace dokumentace MAP,
 spolupráce při relevantních aktivitách procesu místního akčního plánování s odborným garantem MAP (projekt IPs SRP), a to včetně zvyšování znalostí
k tématům MAP všech zapojených aktérů,
 zajišťování a organizace aktivit souvisejících s podporou a rozvojem kapacit v rámci MAP,
 účastní se (na doporučení odborného garanta) aktivit souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality
vzdělávání,
 zajišťuje v procesu místního akčního plánování přenos výstupů mezi jednotlivými články, které jsou v rámci organizační struktury MAP zřízeny (ŘV, PS,
jejich podskupiny apod.),
 zajišťuje facilitaci v území prostřednictvím facilitátora/mediátora, který je součástí odborného týmu,
 podpora škol v plánování – z každé MŠ a ZŠ (dle RED IZO) zapojené do MAP bude v odborném týmu projektu začleněn jeden určený pracovník, který
bude zodpovědný především za realizaci povinné podaktivity 2.7.
Výčet činností RT MAP není úplný a jejich konkretizace je uvedena v popisu realizace jednotlivých podaktivit. Realizační tým agreguje potřeby všech škol
zapojených do projektu do souhrnného dokumentu, který bude podkladem pro aktualizace analytické části a navrhování aktivit škol a aktivit spolupráce do SR
MAP v průběhu realizace projektu.
SLOŽENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU
Realizační tým je složen z týmu administrativního a týmu odborného.
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A) Administrativní tým je zodpovědný zejména za:
– koordinaci projektových aktivit;
– organizační a provozní stránku projektu;
– dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných výstupů a výsledků projektu;
– zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu (směrem k ŘO, vedení organizace příjemce, partnerům projektu a jednotlivým
pracovníkům projektu).
ADMINISTRATIVNÍ TÝM
funkce

Jméno a příjmení, organizace

mail

telefon

Hlavní manažer projektu MAP II

Hana Blažková
MAS Labské skály, z.s.

blazkova.masls@seznam.cz

+ 420 702 132 761

Finanční manažer projektu MAP II

Petra Šofrová
MAS Labské skály, z.s.

sofrova.masls@seznam.cz

+420 731 485 975

Administrátor projektu za partnera město Děčín

Mgr. Anna Zemanová
MM Děčín – Odbor rozvoje - oddělení
strategického rozvoje a řízení projektů

anna.zemanova@mmdecin.cz

+ 420 723 581 146

Administrátor a asistent projektu MAP II
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B) ODBORNÝ TÝM je zodpovědný zejména za:
- věcné plnění aktivit projektu;
- tvorbu výsledků a výstupů projektu;
- aktivní práci s cílovými skupinami.

(HPP 0,7 úvazku)
ODBORNÝ TÝM
funkce

Jméno a příjmení, organizace

Koordinátor projektu MAP za území MAS Labské
skály, z.s., (zpracovatel dokumentů)

mail

telefon

Hana Blažková
MAS Labské skály, z.s.

blazkova.masls@seznam.cz

+ 420 702 132 761

Koordinátor MAP pro oblast MAS Český sever, z.s.
(rozvoj spolupráce a plánování), člen PS
Financování

Hana Kracmanová
MAS Labské skály, z.s.

kracmanova@masceskysever.cz

+420 602 349 235

smidova@zsbnpl.cz

+420 721 028 338

Koordinátor MAP pro oblast město Děčín (rozvoj
spolupráce a plánování)
Koordinátor pro strategické plánování škol
Koordinátor aktivit projektu a Implementace
Odborný referent pro školství za partnera město
Děčín

Odborný metodik a pedagogický konzultant
z praxe, Vedoucí pracovní skupiny MG

Mgr. Miroslava Šmídová
ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p.o.,
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad
Ploučnicí – statutární zástupce
ředitele školy
MAS Labské skály, z.s.

Facilitátor realizovaných setkání a diskuzí
Analytik a koordinátor pro evaluaci
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