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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA – PŘEHLED  

 Pracovní 
orgán 

Složení 
Četnost 

setkávání 

Odpovědná 
osoba 

Řídící výbor 
(ŘV) 

KAP Pardubického kraje – manažerka projektu 

2x ročně 
Manažer ŘV (Hlavní 
manažer projektu) 

MAS ORLICKO, z.s. – zástupci z MAS 

Obec Pastviny – starosta  

Educatis, z.s., Letohrad 

Cesta pro rodinu, z.ú., Žamberk – ředitelka 

ORP Žamberk – starosta  

ORP Králíky – místostarosta  

Zástupce rodičů 

MAS ORLICKO, z.s. – zástupce RT MAP (hlavní manažer) 

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk – ředitelka  

Základní škola a Mateřská škola Písečná – ředitelka  

Základní škola Letohrad, U Dvora 745 - ředitelka 

Základní škola Králíky – školní družina 

Mateřská škola, Pivovarská, Králíky – učitelka (ředitelka) 

Vedoucí člen PSF 

Mikroregion – Červená Voda – místostarosta  

Krajský úřad Pardubického kraje – vedoucí odboru školství  

Mikroregion – starosta Letohradu 

Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí – ředitel 

Pedagogicko-psychologická poradna ÚO – ředitelka  

Realizační tým 
 

Hlavní manažer 

dle potřeby – 
zpravidla 1x za 

měsíc 

Hlavní manažer 
projektu 

Finanční manažer 

Administrativní pracovník pro komunikaci a technickou 
pomoc 

Odborný garant 

Hlavní věcný manažer 

Odborný manažer 

Evaluátor 



 

 

Pracovní 
skupina pro 
financování 

LSG o.p.s. - ředitel 

1x za 3 měsíce / 4x 
za rok 

Odborný manažer 

Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí – pedagogický 
pracovník 

Město Žamberk – zástupce obce v území, zástupce 
zřizovatele 

Veřejnost 

MŠ U Dvora, Letohrad – ředitelka  

Pracovní 
skupina pro 

rozvoj 
čtenářské 

gramotnosti a 
k rozvoji 

potenciálu 
každého žáka 

ZŠ Letohrad, U Dvora – ředitelka  

1x za 3 měsíce / 4x 
za rok 

Odborný manažer 

ZŠ a MŠ Písečná – ředitelka  

Gymnázium Žamberk – pedagogický pracovník, ICT 
odborník 

Spec. ZŠ Králíky – pedagogický pracovník 

MŠ Čtyřlístek Žamberk – ředitelka  

Pracovní 
skupina pro 

rozvoj 
matematické 
gramotnosti a 

k rozvoji 
potenciálu 

každého žáka 
 
 

ZŠ Jablonné nad Orlicí – zástupkyně ředitele 

1x za 3 měsíce / 4x 
za rok 

Odborný manažer 

Lesní MŠ Letokvítek – Lesní klub Letohrad – pedagogický 
pracovník 

Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí – pedagogický 
pracovník 

Střední škola a základní škola Žamberk – ředitelka  

ZŠ a MŠ Červená Voda – pedagogický pracovník, ICT 
odborník 

Střední škola a základní škola Žamberk – zástupce ředitele 

Pracovní 
skupina pro 

rovné 
příležitosti 

 
 

Obec Klášterec nad Orlicí – starostka  

1x za 3 měsíce / 4x 
za rok 

Odborný manažer 

Cesta pro rodinu z.ú., Žamberk – zástupce neziskové 
organizace 

Gymnázium Žamberk – pedagogický pracovník 

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí – 
psycholog, zástupce ředitele 

Městský úřad Králíky – vedoucí odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví 

Městský úřad Žamberk – vedoucí odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví 

 

Území/plán: SO ORP Žamberk a Králíky, MAP III 

 



 

 

 

 


