
 

 

 

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

 
 

Koordinátor projektových aktivit – projekt MAP Rosice II 
 
 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je komplexní projekt podpořený v rámci Výzvy MŠMT a OP VVV 
č. 02_17_047 z prostředků EU.  
 
Cílem místního akčního plánu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v oblasti 
s rozšířenou působností v městě Rosice, podpořit spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve 
vzdělávání včetně rodičů dětí a žáků. 
 
Hlavním přínosem realizace projektu je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, 
kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vznikají a rozvíjí se tak partnerství, která napomáhají zkvalitňování 
vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách. Projekt napomáhá rovněž řízenému rozvoji 
dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. 
 

 
Pracovní náplň: 
 

- Odpovědnost za celkovou realizaci rozvoje a aktualizace Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) 

- Hledání shody na klíčových oblastech v rámci akčního plánování v souvislosti s řídicím výborem a 
pracovními skupinami, účastnit na workshopech a přednáškách 

- Koordinace činností rozvoje a aktualizace MAP 

- Účast se jednání pracovních skupin, porad odborného týmu, jednáních Řídícího výboru 

- Příprava podkladů pro jednání pracovních skupina a orgánů MAP  

- Pomoc s organizačním zajištěním workshopů a seminářů 

- Práce na analytických dokumentech a výstupech projetu MAP 

- Ve spolupráci s hlavním manažerem realizace monitoringu a vyhodnocování průběhu realizace 
projektu 

- Navrhování doporučení a úprav procesů MAP na základě evaluace 

- Zpracování Závěrečných zpráv o realizaci, zpracování žádostí o změnu apod. v systému MS2014+ 
 

 
Požadujeme: 
 

- Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání ukončené maturitou 

- Zájem o oblast vzdělávání a rozvoj regionu MAS Brána Brněnska, z.s. 

- Aktivní samostatný přístup, pečlivost 

- Analytické myšlení, schopnost operativního řešení problémů 

- Dobré komunikační a organizační schopnosti 

- Schopnost práce v týmu 

- Příjemné vystupování 

- Velmi dobrá znalost práce na PC  



 

 
 
 

Nabízíme: 

- Zajímavou a pestrou práci v oblasti rozvoje vzdělávání na regionální úrovni 

- Spolupráci se zkušeným týmem 

- Možnost realizace vlastních nápadů 

- Odpovídající platové ohodnocení 

- Služební notebook a mobil 

- Flexibilní pracovní dobu, po zapracování možnost částečně práce z domu 
 

Druh, délka pracovního poměru, místo výkonu práce: 

- Práce na 0,5 úvazku tj. 20 hodin týdně 

- Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení do konce projektu 30.9.2022 

- Nástup dohodou, co nejdříve 

- Kancelář Místní   akční   skupiny Brána Brněnska, z.s., Křížkovského 48/2, Kuřim 664 34, pracovní 
cesty v regionu MAS a v rámci ČR a SR. 

 
 
 
Pro přihlášení do výběrového řízení zašlete profesní životopis a motivační dopis včetně specifikace 
platových a dalších preferencí emailem na stastna@branabrnenska.cz  
Do předmětu vždy uvádějte celý název pracovní pozice.  
 
Po vyhodnocení doručených reakcí budeme kontaktovat vybrané uchazeče, a to telefonicky nebo e-
mailem, abychom se mohli domluvit na termínu osobní schůzky. 
 
Osobní pohovor bude probíhat v kanceláři Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., Křížkovského 48/2, 
Kuřim 664 34. 
 
 
Kontaktní osoba pro dotazy a bližší informace: 
Jana Šťastná, tel. 607 170 464, email: stastna@branabrnenska.cz 

 
Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., IČO: 227 123 72, 
Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů 
získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR). 
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