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Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  
PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V SO ORP BŘECLAV III 

(aktualizovaná verze k 25. 11. 2022) 
(registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023085) 

 
 

Úvod 
Místní akční plán vzdělávání v SO ORP Břeclav III (MAP vzdělávání v SO ORP Břeclav III) je 

realizován na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav (SO ORP Břeclav) a 
prioritně je zaměřen na podporu rozvoje kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuty 
jsou oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání a také zájmové a neformální vzdělávání. 
Záměrem je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v 
místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání. 

MAP vzdělávání v SO ORP Břeclav III rozvíjí platformu partnerství subjektů v oblasti předškolního a 
základního vzdělávání vytvořenou v předchozím období. Cílem je nadále rozvíjet, budovat a podporovat 
spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, včetně organizací neformálního vzdělávání. 

Tento dokument je zpracován v souladu s Metodikou tvorby místních akčních plánů v oblasti 
vzdělávání - Postupy MAP III vydané MŠMT jako přílohou výzvy č. 02_20_082 „Akční plánování v území“, 
vyhlášené Řídícím orgánem OP VVV dne 30. září 2020 a je součástí povinné aktivity projektu Rozvoj a 
aktualizace MAP. Organizační struktura projektu MAP vzdělávání v SO ORP Břeclav III popisuje a 
stanovuje rozdělení rolí v rámci jednotlivých složek organizační struktury – Řídící výbor, pracovní skupiny, 
realizační tým. 

V průběhu realizace projektu může docházet k dílčím aktualizacím organizační struktury (Řídícího 
výboru MAP vzdělávání v SO ORP Břeclav III, pracovních skupin i realizačního týmu), a to převážně 
v souvislosti s výsledky průběžných evaluací projektu. 

Dokument Organizační struktura projektu – Místní akční plán vzdělávání v SO ORP Břeclav III byl 
schválen Řídícím výborem dne 25. 11. 2022. 
 

Organizační struktura MAP vzdělávání v SO ORP Břeclav III 
Jednotlivé složky organizační struktury MAP vzdělávání v SO ORP Břeclav III jsou graficky 

znázorněny na schématu níže (obrázek č.1). V dalších částech tohoto dokumentu jsou tyto složky blíže 
specifikovány, jsou uvedeny její pravomoci, povinnosti a odpovědnosti. Také jsou popsány komunikační 
toky mezi jednotlivými pracovními orgány. 

V rámci projektu MAP vzdělávání v SO ORP Břeclav III bylo vytvořeno pět pracovních skupin (PS), 
hlavním řídícím orgánem projektu je Řídící výbor MAP vzdělávání v SO ORP Břeclav III (dále jen Řídící 
výbor MAP nebo ŘV MAP), jehož činnost je zajišťována ze strany realizačního týmu projektu (RT). 
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Obrázek 1 Organizační struktura MAP v ORP Břeclav II 
*) zkrácený název PS, celý název PS – Rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 
**) zkrácený název PS, celý název PS – Rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 
 

1. Řídící výbor - projekt MAP vzdělávání v SO ORP Břeclav III 

Řídící výbor MAP je hlavním představitelem projektu MAP vzdělávání v SO ORP Břeclav III a 
hlavním pracovním orgánem Partnerství MAP (viz Statut ŘV). Činnost ŘV MAP je zajišťována ze strany 
realizačního týmu projektu (RT).  

Samotný ŘV MAP byl ustanoven a pracoval již v předchozích dvou projektových obdobích – projekt 
MAP I a projekt MAP II (viz Statut ŘV), v rámci tohoto projektu bylo obměněno jeho složení dle podmínek 
projektu (v souladu s Metodikou tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání - Postupy MAP III 
vydané MŠMT jako přílohou výzvy č. 02_20_082 „Akční plánování v území“, vyhlášené Řídícím orgánem 
OP VVV dne 30. září 2020), a to dne 25. 11. 2022. 

ŘV MAP je tvořen zástupci klíčových aktérů, kteří v území ORP Břeclav ovlivňují či působí v oblasti 
vzdělávání. Role ŘV je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací 
a schvalováním MAP. Členství v ŘV MAP je dobrovolné a při své činnosti se členové ŘV MAP řídí platným 
Statutem a Jednacím řádem, jejichž aktualizované verze byly schváleny na jednání ŘV dne 25. 11. 2022. 

Složení ŘV MAP může být během projektu měněno a rozšiřováno dle podmínek stanovených ve 
Statutu a Jednacím řádu ŘV MAP tak, aby vždy co nejreprezentativněji odráželo zastoupení členů v rámci 
Partnerství MAP.  

Na svém prvním ustanovující jednání v rámci realizace projektu MAP vzdělávání v SO ORP Břeclav 
III ŘV MAP schválil Statut a Jednací řád a byla projednána organizační struktura projektu a harmonogram 
na další období. 

Řídící výbor

PS - Rovné 
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gramotnosti*)
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PS - Financování

Realizační tým
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Složení Řídícího výboru MAP včetně uvedení subjektu, který jednotlivé osoby reprezentují, platné 
ke dni schválení tohoto dokumentu, je uvedeno v tabulce v příloze č. 1. 
 
Činnosti Řídícího výboru MAP: 

 
Řídící výbor MAP se na společná jednání schází nejméně dvakrát v průběhu roku, v případě potřeby 

častěji, a to v návaznosti na nutnost schvalování dílčích i konečných výstupů projektu či z důvodu 
rozhodování o zásadních krocích v projektu. ŘV MAP může být svolán také na základě podnětu některého 
z jeho členů. 

Ve Statutu a Jednacím řádu ŘV MAP jsou stanoveny jeho pravomoci, odpovědnosti a povinnosti, 
dále jsou v nich, mimo jiné, stanoveny: 

 termíny a způsoby pro zaslání pozvánky a programu jednání ŘV MAP, 
 za jakých podmínek je ŘV MAP usnášeníschopný, 
 podmínky a způsoby hlasování členů ŘV MAP, 
 jsou definovány další postupy rozhodování ŘV MAP. 

Před samotným plánovaným setkáním ŘV MAP jsou v případě, že je plánováno jejich projednání, 
všem členům ŘV MAP zaslány dokumenty a materiály související s programem ŘV MAP, a to 
prostřednictvím elektronické komunikace. Povinností členů ŘV MAP je tyto dokumenty a podklady řádně 
prostudovat a dle potřeby je také připomínkovat nebo doplňovat.  

Elektronická forma komunikace (e-mail) je využívána také pro zasílání zápisu z jednání ŘV MAP ze 
strany RT, a to včetně schválených výstupů či dokumentů projektu.  

Další informace související s činností ŘV MAP jsou uvedeny v tabulce č.1.  
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Tabulka 1 Řídící výbor MAP vzdělávání v SO ORP Břeclav III 
 

2. Pracovní skupiny – projekt MAP vzdělávání v SO ORP Břeclav III 

Organizační struktura projektu MAP vzdělávání v SO ORP Břeclav III zahrnuje následující pracovní 
skupiny: 

 PS Financování 
 PS Rovné příležitosti 
 PS Rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 
 PS Rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 
 PS Polytechnika a kariérové poradenství 

Složení pracovních skupin projektu, platné ke dni schválení tohoto dokumentu, je uvedeno v tabulce 
v příloze č. 2. 

Vzájemnou součinnost vytvořených pracovních skupin řeší hlavní manažer projektu, a to ve 
spolupráci s dalšími členy RT MAP. 

V pracovních skupinách jsou ustanoveni aktéři z cílových skupin, odborníci na dané oblasti, a to dle 
závazných podmínek projektu; neboť jedním z hlavních principů místního akčního plánování je jeho 
otevřenost pro všechny aktéry v území, mohou se do činnosti PS kdykoliv v průběhu realizace projektu 
zapojit další aktéři, kteří projeví zájem o tento druh aktivní spolupráce.  

Řídící výbor MAP 
vzdělávání v SO 
ORP Břeclav III → 
platforma 
reprezentující 
MAP

odehrává se zde spolupráce všech relevantních aktérů v oblasti vzdělávání 
v území SO ORP Břeclav (v relevantním zastoupení v rámci ustanoveného ŘV 
MAP);
zprostředkovává přenos informací v území SO ORP Břeclav;

seznamuje se s výstupy RT MAP i jednotlivých PS;

řídí se a postupuje dle platných závazných dokumentů k projektu;

projednává podklady a návrhy dokumentů, které jsou spjaty s povinnými 
výstupy projektu (v souvislosti s aktualizací, evaluací a realizací projektu); 
schvaluje aktualizace dokumentů;

připomínkuje, doplňuje a projednává dílčí výstupy projektu.
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PS MAP se podílejí na přímé tvorbě MAP a aktivně ovlivňují výstupy projektu a podílejí se na jejich 
tvorbě. V rámci své činnosti v PS jejich členové aktivně diskutují, připomínkují předkládané dokumenty ze 
strany RT MAP, podávají náměty a sdílí zkušenosti, vzájemně spolupracují na definování klíčových 
výstupů projektu atd.  

Pracovní podklady a dokumenty k připomínkám jsou členům PS předávány před jednáním PS, a to 
prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail), stejným způsobem jsou distribuovány také pozvánky 
(včetně programu) na jednání PS MAP, zápisy z jednání apod. Tento tok informací je zajišťován 
pracovníky RT MAP, zpravidla hlavním manažerem projektu. Tímto je dosaženo aktuálnosti předávaných 
informací a také možnosti kdykoliv ze strany členů PS MAP vznést připomínky nebo podněty.  

Pracovní materiály mají pak členové PS k dispozici také na samotném jednání PS, což je také 
zajišťováno ze strany RT MAP. Další informace o činnosti pracovních skupin MAP vzdělávání v SO ORP 
Břeclav III jsou uvedeny na obrázku č.2 
 

 
Obrázek 2 Pracovní skupiny MAP vzdělávání v SO ORP Břeclav III – činnost pracovních skupin 

 
 
 
 
 

•seznámit se s dokumenty a podklady související s 
plánování  jednáním

•připomínkovat, doplňovat předkladáné výstupy 
projektu

Povinnosti, odpovědnosti, 
práva členů PS

•pracovní skupiny jsou zodpovědné ŘV MAP 
vzdělávání v SO ORP Břeclav III

•odpovědnou osobou v každé PS je její vedoucí 
(odpovídají za jednání PS, úzce spolupracují se 
zástupci RT MAP - hlavním manažerem projektu)

Zodpovědnost PS, odpovědná 
osoba PS

•ve své práci se PS MAP řídí platnými a 
závaznými dokumenty projektu - zejména 
Metodikou tvorby místních akčních plánů v 
oblasti vzdělávání - Postupy MAP III

•pokud není možno, aby byl na jednání PS 
účasten vedoucí PS, účastní se jednání vždy 
zástupce RT MAP

•z jednání PS jsou pořizovány zápisy

Další informace související s 
činností PS

•pracovní skupiny se scházejí minimálně čtyřikrát 
ročně

•vedoucí PS jsou také členy ŘV MAP - tím je 
zajištěno předávání aktuálních 
informací/reportování výstupů vůči ŘV MAP 

Periodicita setkávání PS, 
předávání informací 
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Činnosti pracovních skupin: 
V následující části dokumentu Organizační struktura projektu Místní akční plán vzdělávání v SO 

ORP Břeclav III, jsou konkrétněji specifikovány činnosti jednotlivých pracovních skupin projektu. Úplný 
výpis těchto činností je uveden v dokumentu vydaném ŘO OP VVV - Metodika tvorby místních akčních 
plánů v oblasti vzdělávání - Postupy MAP III.   

 PS Financování 
→ připravuje podklady pro rozhodování ŘV MAP, výstupy z jednání předkládá ŘV MAP formou 

doporučení, 
→ PS přispívá k naplnění hlavních cílů projektu (Rozvoj a aktualizace MAP, Evaluace procesu 

místního akčního plánování a dílčích cílů 1 – 4), identifikuje finančních zdroje pro realizaci 
projektových aktivit, 

→ tato PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území MAP v SO ORP 
Břeclav III a aktualizaci dokumentace (Místní akční plánování - Rozvoj a aktualizace MAP), 

→ tato PS spolupracuje napříč se všemi ostatními PS projektu, 
→ vedoucí PS je členem ŘV MAP – zajištění reportování výstupů PS; současně tento vedoucí PS 

úzce spolupracuje s RT MAP, aby byl zajištěn tok informací oběma směry. 
 PS Rovné příležitosti 

→ obsahem práce této PS je hlavně vzájemné vzdělávání, přenos informací a odborně vedená 
diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému 
uvnitř škol, zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území – 
dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě/každého žáka v inkluzivní škole, 

→ tato PS také posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech z pohledu jejich souladu 
se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání, 

→ důležitou náplní činnosti této PS je popis stávajícího stavu problematiky rovných příležitostí 
v území MAP v SO ORP Břeclav III, popis příčin/důvodů, návrh aktivit vedoucích k eliminaci 
selektivity apod. (postupuje dle Metodiky rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 
3 OP VVV – dokument vydaný ŘO OP VVV), 

→ úzce spolupracuje s PS Financování, aby byla zajištěna udržitelnost naplánovaných aktivit,  
→ tato PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území MAP v SO ORP 

Břeclav III a aktualizaci dokumentace (Rozvoj a aktualizace MAP). 
 PS Rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

→ tato PS se zabývá především projednáváním podkladů a dokumentů v rámci Rozvoje a 
aktualizace MAP se zaměřením na rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého 
žáka, poskytuje součinnost v rámci Evaluace procesu MAP, 

→ současně se tato PS zabývá identifikací místních lídrů/expertů, výměnou zkušeností a 
odborných znalostí o metodách, pomůckách či postupech ve vztahu k rozvoji čtenářské 
gramotnosti a pregramotnosti a rozvoji potenciálu každého žáka; dále se zabývá začleněním 
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oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporovou 
čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka, 

→ úzce spolupracuje s PS Financování, aby byla zajištěna udržitelnost naplánovaných aktivit,  
 PS Rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

→ tato PS se zabývá především projednáváním podkladů a dokumentů v rámci Rozvoje a 
aktualizace MAP se zaměřením na rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu 
každého žáka, poskytuje součinnost v rámci Evaluace procesu MAP, 

→ současně se tato PS zabývá identifikací místních lídrů/expertů, výměnou zkušeností a 
odborných znalostí o metodách, pomůckách či postupech ve vztahu k rozvoji matematické 
gramotnosti a pregramotnosti a rozvoji potenciálu každého žáka; dále se zabývá začleněním 
oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporovou 
matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka, 

→ úzce spolupracuje s PS Financování, aby byla zajištěna udržitelnost naplánovaných aktivit,  
 PS Polytechnika a kariérové poradenství 

→ tato PS se zabývá především projednáváním podkladů a dokumentů v rámci Rozvoje a 
aktualizace MAP se zaměřením na rozvoj polytechniky a kariérového poradenství, poskytuje 
součinnost v rámci Evaluace procesu MAP, 

→ úzce spolupracuje s PS Financování, aby byla zajištěna udržitelnost naplánovaných aktivit,  
→ současně se tato PS zabývá identifikací místních lídrů/expertů, výměnou zkušeností a 

odborných znalostí o metodách, pomůckách či postupech ve vztahu k rozvoji polytechniky a 
rozvoji potenciálu každého žáka; dále se zabývá začleněním oblasti digitální gramotnosti a 
využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporovou polytechniky a rozvojem potenciálu 
každého žáka, 

→ další aktivitou této PS je identifikací místních lídrů/expertů, výměnou zkušeností a odborných 
znalostí o metodách, pomůckách či postupech ve vztahu k rozvoji kariérového poradenství a 
rozvoji potenciálu každého žáka. 

 
3. Realizační tým – projekt MAP vzdělávání v SO ORP Břeclav III 

Realizační tým má odpovědnost za realizaci projektu a jeho výstupy. Členové RT se schází na 
poradách, které probíhají zpravidla 1x za měsíc (vyjma expertů v oblasti vzdělávání) a jsou vedeny 
hlavním manažerem projektu, případně jím jmenovaným zástupcem. Přičemž současně mezi členy RT 
probíhá standardní pracovní komunikace za využití elektronické formy komunikace (e-maily) či telefonicky. 
Z porad RT MAP jsou tvořeny zápisy, které jsou distribuovány všem účastníkům těchto porad.  

Realizační tým je rozdělen na tým administrativní a tým odborný. 
Realizační tým je ve svých činnostech vrcholově koordinován hlavním manažerem projektu. RT je 

tvořen pracovními pozicemi, jak je uvedeno v tabulce č. 2 tohoto dokumentu (jejich pracovní náplň je 
stanovena v popisu funkčního místa k dané pozici, čímž jsou přesně vymezeny role v týmu, pracovní 
činnosti a odpovědnosti).  
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Činnosti realizačního týmu: 
 
Administrativní tým: 
 
Administrativní tým zodpovídá především za koordinaci projektových, plánovacích aktivit projektu, 

zajišťuje organizační i provozní část projektu, dohlíží a nastavuje efektivní komunikaci v rámci všech 
úrovní organizační struktury projektu, vně projektu, se zástupci Řídícího orgánu, dohlíží na zajištění 
povinné publicity, zodpovídá za dosažení a monitoring stanovených dílčích i globálních cílů projektu, 
zodpovídá za soulad realizace projektu s podmínky výzvy, žádostí i rozhodnutím Řídícího orgánu apod. 

 
Odborný tým 
 
Tato část RT MAP primárně zodpovídá za věcné plnění aktivit projektu, za aktivní práci s cílovými 

skupinami a tvorbu výstupů/výsledků projektu. Podílí se na podpoře činnosti ŘV MAP i PS (zpracování 
výstupů z jednání, příprava podkladů atd.), podílí se na monitoringu aktivit projektu, podílí se na organizaci 
workshopů / vzdělávacích aktivit v rámci projektu, podílí se realizaci konkrétních aktivit dle akčního plánu 
apod. 

 
Mezi stěžejní úkoly RT MAP jako celku patří zejména: 

 

 zajišťovat potřebné dokumenty a podklady a předávat je k projednání Řídícímu výboru MAP a PS, 
 zajišťovat plynulý informační tok mezi jednotlivými složkami organizační struktury projektu a dílčími 

týmy (Řídící výbor ↔ Pracovní skupiny ↔ Realizační tým) a mezi jednotlivými PS (Komunikační 
plán), 

 monitorovat a vyhodnocovat realizované aktivity a dosahování stanovených cílů projektu MAP 
vzdělávání v SO ORP Břeclav III v pravidelných intervalech, zpracovávat monitoring realizace 
povinných aktivit Rozvoj a aktualizace MAP a Evaluace a monitoring MAP – zprávy o realizaci 
projektu, 

 podílet se na spolupráci při relevantních aktivitách procesu místního akčního plánování 
s odborným garantem MAP (IPs SRP), 

 zajišťovat a organizovat aktivity související s podporou a rozvojem kapacit v rámci MAP, 
 podporovat školy a školská zařízení v plánování s cílem posílit přenos reálných potřeb ze škol do 

plánu v území MAP v ORP Břeclav III, 
 na základě výsledků evaluace a monitoringu navrhovat případné aktualizace dokumentace MAP. 
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Detailní výčet činností RT MAP a jejich konkretizace je uvedena v „Metodice tvorby místních akčních 
plánů v oblasti vzdělávání - Postupy MAP III vydané MŠMT jako přílohou výzvy č. 02_20_082 „Akční 
plánování v území“, vyhlášené Řídícím orgánem OP VVV dne 30. září 2020“.  

Území Pracovní orgán Pracovní 
pozice Složení Četnost 

setkávání 
Odpovědná 

osoba/y 

SO
 O

R
P 

B
ře

cl
av

 (M
A

P 
v 

O
R

P 
B

ře
cl

av
 

II)
 

Realizační tým – 
část Administrativní 

hlavní manažer 
projektu 

Ing. Michaela 
Vaidová 

1x 
měsíčně 

 

hlavní manažer 
projektu 

 

finanční 
manažer Hana Obořilová 

asistent 
administrativy Vlasta Hanáková 

Realizační tým – 
část Odborná 

analytik Mgr. Ondřej 
Veselý 

odborník na 
strategické 
plánování 

Vlasta Hanáková 

IT analytik Karel Kober 
členové 
pracovních 
skupin 

5 pracovních 
skupin (17 osob) 

evaluátor  
experti v oblasti 
vzdělávání  

Tabulka 2 Realizační tým – MAP vzdělávání v SO ORP Břeclav III 

 

Závěr 
Tento dokument úzce souvisí s dalšími dokumenty zpracovávanými v rámci projektu MAP 

vzdělávání v SO ORP Břeclav III – Statut Řídícího výboru MAP, Jednací řád Řídícího výboru MAP a 
v neposlední řadě také Komunikační plán a s ním spojenou Identifikaci dotčené veřejnosti (tzn. Seznam 
relevantních aktérů v SO ORP Břeclav). 

Zapojení dotčené veřejnosti je realizováno jednak formou pasivního informování, tak také aktivní 
formou, kdy mohou být na vyžádání zasílány informace e-mailem případně sbírány informace či 
připomínky v souvislosti s realizací projektu. Konzultační proces, jako důležitá část zapojení dotčené 
veřejnosti probíhá průběžně v rámci celé realizace projektu. 
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Seznam příloh dokumentu Organizační struktura projektu  
Místní akční plán vzdělávání v SO ORP Břeclav III 

 

Příloha č.1 – Řídící výbor – projekt MAP vzdělávání v SO ORP Břeclav III  

Příloha č.2 - Pracovní skupiny – projekt MAP vzdělávání v SO ORP Břeclav III  

Příloha č.3 – Statut – Řídícího výboru MAP vzdělávání v SO ORP Břeclav III 

Příloha č.4 – Jednací řád – Řídícího výboru MAP vzdělávání v SO ORP Břeclav III 

 

 

 
V Břeclavi dne 25. 11. 2022. 
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Řídící 
výbor 
 

Mgr. Zdeněk Petr Duhovka – středisko 
volného času Břeclav 

zástupce 
středisek volného 
času 

2x ročně, 
případně častěji 

dle potřeby 
Předseda ŘV 

Mgr. Kristýna 
Dobešová 
Zimmermannová 

Základní umělecká 
škola, Břeclav 

zástupce 
základních 
uměleckých škol 

Mgr. Jitka 
Kocábová 

Mateřská škola 
Hřbitovní 8, Břeclav 

zástupce vedení 
škol 

Ing. David 
Mikulecký 

MAS Lednicko-
valtický areál, z. s. zástupce MAS 

Mgr. Michal Vrzal ZŠ Tvrdonice zástupce vedení 
škol 

Čestmír Šťastný, 
MBA 

Krajský úřad 
Jihomoravského kraje zástupce KAP 

Mgr. Ladislav 
Straka Město Lanžhot zástupce 

zřizovatelů škol 

Mgr. Petr Vlasák Město Břeclav zástupce 
zřizovatelů škol 

Ing. Lenka 
Grofová Město Velké Bílovice zástupce 

zřizovatelů škol 

Mgr. Stanislav 
Straškrába Obec Lednice zástupce 

zřizovatelů škol 

Mgr. Doubravka 
Pichrtová, DiS. 

Agentura pro sociální 
začleňování, MMR 

lokální konzultant 
ASZ 

Ing. Michaela 
Vaidová, BA 
(Hons) 

Manažer MAP 
zástupce 
realizačního týmu 
MAP 

Ing. Lenka Černá  zástupce rodičů 

Mgr. Milan Klim 
Pedagog Základní 
škola, Slovácká, 
Břeclav 

zástupce učitelů 

Radka Kobrová 

Komise školská a 
kulturní – Oddělení 
školství a 
příspěvkových 
organizací (Město 
Břeclav) 

zástupce ORP 
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PhDr. Milada 
Pelajová 

Národní pedagogický 
institut ČR 

zástupce SRP 
(NPI ČR) 

Jitka Loupancová  
Základní škola 
Slovácká, Břeclav 

zástupce školní 
družiny 
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