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Organizační struktura Místního akčního plánu SO ORP Stod 
Partnerství vytvořené na platformě Místního akčního plánu SO ORP Stod (dále jen MAP) je 
definováno prostřednictvím Memoranda o spolupráci pro Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání SO ORP Stod. Činnost partnerství je definována prioritami a cíli Strategického 
rámce MAP 2023.  
 
Organizační schéma partnerství MAP SO ORP Stod 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Složení a definice rolí orgánů partnerství MAP SO ORP Stod 
 

Název Řídící výbor MAP SO ORP Stod 

Role a vazby Řídící výbor je hlavním orgánem partnerství MAP SO ORP Stod. 
Činnost, složení a struktura Řídícího výboru je definována Statutem 
Řídícího výboru MAP SO ORP Stod. Způsob svolávání zasedání, 
jednání, rozhodování a přijímání závěrů Řídícího výboru je upraveno 
Jednacím řádem Řídícího výboru MAP SO ORP Stod. Jednání Řídícího 
výboru jsou otevřená a pozvánka na jednání je realizačním týmem 
MAP rozesílána všem subjektům či jednotlivcům zapojených do 
tvorby a realizace MAP. 

Složení  

Četnost setkávání min. 3x ročně 

Odpovědná osoba Mgr. Martina Macánová 

 
 

Název Realizační tým MAP SO ORP Stod 

Role a vazby Je odpovědný za tvorbu a realizaci MAP dle postupů definovaných 
v metodických materiálech MŠMT. Realizační tým koordinuje realizaci 
usnesení Řídícího výboru, zabezpečuje jednání Řídícího výboru a je 
odpovědný za komunikaci se všemi subjekty či jednotlivci zapojenými 

Řídící výbor Realizační tým 

PS financování 

PS MG PS ČG 
PS rovné 

příležitosti 
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do tvorby a realizace MAP SO ORP Stod. Realizační tým svolává  
jednání pracovních skupin MAP a pořizuje z nich zápis. 
 

Složení Václav Kubernát, Tomáš Svoboda, Ivana Štenglová, Kamila Opl 
Hackerová, Pavel Cích, Andrea Kubernátová 

 
 

Název PS matematická gramotnost 

Role a vazby Pracovní skupina je zřízena Řídícím výborem MAP a v souladu s 
metodickými postupy pro tvorbu a realizaci MAP. Jednání pracovní 
skupiny jsou otevřená a může se jich zúčastnit každý zájemce o 
řešenou problematiku. Pozvánky na jednání pracovní skupiny jsou 
rozesílány všem subjektům či jednotlivcům zapojeným do tvorby či 
realizace MAP SO ORP Stod. Za zabezpečení jednání pracovní skupiny 
je odpovědný realizační tým MAP SO ORP Stod. Jednání pracovní 
skupiny řídí její předseda pracovní skupiny nebo jím pověřený 
zástupce realizačního týmu MAP. Výstupy z jednání pracovní skupiny 
jsou předkládány k projednání PS financování a následně Řídícímu 
výboru. Řídící výbor MAP formou usnesení pověří realizační tým 
koordinací naplnění výstupů ze setkání pracovní skupiny. 

Složení  

Četnost setkávání 4x ročně 

Odpovědná osoba  

 
 

Název PS čtenářská gramotnost 

Role a vazby Pracovní skupina je zřízena Řídícím výborem MAP a v souladu s 
metodickými postupy pro tvorbu a realizaci MAP. Jednání pracovní 
skupiny jsou otevřená a může se jich zúčastnit každý zájemce o 
řešenou problematiku. Pozvánky na jednání pracovní skupiny jsou 
rozesílány všem subjektům či jednotlivcům zapojeným do tvorby či 
realizace MAP SO ORP Stod. Za zabezpečení jednání pracovní skupiny 
je odpovědný realizační tým MAP SO ORP Stod. Jednání pracovní 
skupiny řídí její předseda pracovní skupiny nebo jím pověřený 
zástupce realizačního týmu MAP. Výstupy z jednání pracovní skupiny 
jsou předkládány k projednání PS financování a následně Řídícímu 
výboru. Řídící výbor MAP formou usnesení pověří realizační tým 
koordinací naplnění výstupů ze setkání pracovní skupiny. 

Složení  

Četnost setkávání 4x ročně 
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Odpovědná osoba Naděžda Vlasáková 

 
 

Název PS rovné příležitosti 

Role a vazby Pracovní skupina je zřízena Řídícím výborem MAP a v souladu s 
metodickými postupy pro tvorbu a realizaci MAP. Jednání pracovní 
skupiny jsou otevřená a může se jich zúčastnit každý zájemce o 
řešenou problematiku. Pozvánky na jednání pracovní skupiny jsou 
rozesílány všem subjektům či jednotlivcům zapojeným do tvorby či 
realizace MAP SO ORP Stod. Za zabezpečení jednání pracovní skupiny 
je odpovědný realizační tým MAP SO ORP Stod. Jednání pracovní 
skupiny řídí její předseda pracovní skupiny nebo jím pověřený 
zástupce realizačního týmu MAP. Výstupy z jednání pracovní skupiny 
jsou předkládány k projednání PS financování a následně Řídícímu 
výboru. Řídící výbor MAP formou usnesení pověří realizační tým 
koordinací naplnění výstupů ze setkání pracovní skupiny. 

Složení  

Četnost setkávání 4x ročně 

Odpovědná osoba Ladislav Čása 

 
   

Název PS financování 

Role a vazby Pracovní skupina je zřízena Řídícím výborem MAP a v souladu s 
metodickými postupy pro tvorbu a realizaci MAP. Jednání pracovní 
skupiny jsou otevřená a může se jich zúčastnit každý zájemce o 
řešenou problematiku. Pozvánky na jednání pracovní skupiny jsou 
rozesílány všem subjektům či jednotlivcům zapojeným do tvorby či 
realizace MAP SO ORP Stod. Za zabezpečení jednání pracovní skupiny 
je odpovědný realizační tým MAP SO ORP Stod. Jednání pracovní 
skupiny řídí její předseda pracovní skupiny nebo jím pověřený 
zástupce realizačního týmu MAP. Pracovní skupina projednává návrhy 
ostatních pracovních skupin a navrhuje možné zdroje financování 
jednotlivých návrhů. Výstupy z jednání jsou předkládány k projednání 
Řídícímu výboru. Řídící výbor MAP formou usnesení pověří realizační 
tým koordinací naplnění výstupů ze setkání pracovní skupiny. 

Složení  

Četnost setkávání 4x ročně 

Odpovědná osoba Václav Kubernát 
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