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- administrativní část týmu
- odborná část týmu

Výše uvedené schéma znázorňuje organizační strukturu MAP II na území ORP Nové Město na

Moravě. Níže jsou všechny tyto subjekty blíže popsány včetně jmenného seznamu členů.

Hlavním orgánem projektu je 21 členný Řídící výbor (dále jen „ŘV“), jehož činnost podléhá platnému

Statutu a Jednacímu řádu. Činnost řídícího výboru pak zajišťuje Realizační tým MAP II (dále jen

„RT“). Stěžejní aktivity, které se budou v projektu MAP II řešit, vymýšlí jednotlivé Pracovní skupiny

(dále jen „PS“).
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Řídící výbor (ŘV)
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PS pro financování J
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PS pro čtenářskou
gramotnost

Ps PS volná
(Vztah k místu, kde děti a žáci žijí

4- mezigenerační soužití)

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání liv území dopodu ORP Nové Město no Morově“,
registrační číslo projektu: CZ.02.3.6810.O!O.0117_047/0009720
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ŘÍDÍCÍ VÝBOR (ŘV)

ŘV je reprezentativním orgánem ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na

Moravě a představuje tak hlavní pracovní orgán partnerství MAP II. Je zřízen po dobu realizace MAP

II (na období od 1. 10. 2018 do 30. 09. 2022), v souladu s metodikou MŠMT „Postupy MAP II“ —

příloha Výzvy Č. 02j7_047 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II“. ŘV tvoří zástupci klíčových

aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Nové Město na Moravě.

V čele 21 členného výboru stojí předseda, který je zvolen na první jednání tohoto orgánu. Veškerá

činnost ostatních subjektů podléhá rozhodování ŘV, který se řídí platným Statutem a Jednacím řádem

(aktualizované verze byly schváleny na jednání Řídícího výboru dne 20. 2. 2019). ŘV plánuje, rozvíjí,

aktualizuje a schvaluje postupy realizace MAP II. Členství v ŘV MAP je dobrovolné a jeho složení

může být během projektu měněno v souladu s podmínkami stanovenými ve Statutu a Jednacím řádu.

Složení ŘV:

• zástupce nositele projektu,

• zástupce realizačního týmu MAP II,

• zástupce zřizovatelů škol,

• zástupce vedení škol,

• zástupce učitelů,

• zástupce školních družin,

• zástupce školních klubů,

• zástupce základních uměleckých škol,

• zástupce organizace neformálního a zájmového vzdělávání,

• zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území,

• zástupce rodičů,

• zástupce Krajského akčního plánu (KAP),

• zástupce Místní akční skupiny (MAS),

• zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDy),

• zástupce mikroregionu,

• zástupce kraje.

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě“,
registrační číslo projektu: CZ.02.3.6810.O!O.O!17_047/0009720
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Jmenný seznam členů ŘV je uveden v tabulce č. 1, která je přílohou tohoto dokumentu.

Činnosti ŘV

Řídící výbor se zejména zaměřuje na tyto úkoly:

• projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP II,

• zprostředkovává relevantní informace o MAP II v území ORP Nové Město na Moravě,

• podporuje spolupráci všech aktérů v oblasti vzdělávání na daném území,

• schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023, finální dokument MAP II a další povinné výstupy

projektu.

ŘV se schází dle potřeby, minimálně dvakrát ročně. V případě neodkladné záležitosti může ŘV projednat

a přijmout usnesení formou elektronického hlasování (per rollam). Konkrétní pravomoce a povinnosti ŘV

jsou stanoveny ve Statutu a Jednacím řádu. Veškerá činnost ŘV je zajišťována ze strany realizačního týmu

projektu. Ten zajišt‘uje pozvánky a zápisy z jednání.

REALIZAČNÍ TÝM (RT)

RT má odpovědnost za realizaci projektu a to v souladu s žádostí o podporu. Zabezpečuje činnost ŘV a PS

a dohlíží na celkové fungování projektu. RT je rozdělen na 2 hlavní skupiny (administrativní tým a odborný

tým), jejichž fungování řídí hlavní manažer projektu. Administrativní tým zodpovídá za dodržování

podmínek daných výzvou, žádostí a Právním aktem, koordinaci a provozní část projektu, plánování aktivit,

povinnou publicitu apod. Odborný tým má na starost plnění stanovených aktivit projektu, implementaci a

práci s cílovými skupinami. Realizační tým se schází dle potřeby (cca 2x do měsíce). Program a průběh

jednání sepisuje koordinátor projektu do zápisu.

Realizační tým

Administrativní tým Odborný tým

manažer projektu 0,5 úvazku, na DPČ garant implementace 0,3 úvazku, na DPČ

koordinátor MAP 0,5 úvazku, na DPČ koordinátor pracovních skupin 0,2 úvazku, na DPČ

administrátor projektu 0,1 úvazku, na PS odborný garant I. úrovně 0,2 úvazku, na DPP

finanční manažer 0,1 úvazku, na PS odborní garanti II. úrovně 0,1 úvazek, na DPP

členové pracovních skupin 40 hodinlrok, na DPP

Jmenný seznam členů RT je uveden v tabulce č. 2, která je přílohou tohoto dokumentu.

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě“,
registrační číslo projektu: CZ02.3.68!O.O/O.O/17_047/0009720
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Realizační tým MAP zajišťuje například (kompletní seznam aktivit je dostupný v závazném dokumentu

Postupy MAP fl, s. 26-27):

• podporu činnosti ŘV a PS (komunikace, příprava programu, podkladů, zápisy z jednání),

• zpracování komunikačního plánu a průběžný monitoring nastaveného systému komunikace,

• monitorování průběhu realizace povinných aktivit,

• aktualizace dokumentace MAP II,

• zpracování průběžných a závěrečných sebehodnotících zpráv,

• zajišťování a organizace aktivit souvisejících s podporou a rozvojem kapacit v rámci MAP II,

• přenos výstupů mezi jednotlivými články, které jsou v rámci organizační struktury MAP zřízeny

(ŘV, PS, jejich podskupiny apod.),

• apod.

Spolupráce v MAP povede k realizaci jednotlivých povinných, popř. volitelných podaktivit (viz. Postupy

MAP II, s. 8). Na tuto realizaci dohlíží RT MAP II.

PRACOVNÍ SKUPINY (PS)

Pracovní skupiny zahrnují aktéry formálního i neformálního vzdělávání na území ORP Nové Město na

Moravě. PS plánují možnosti spolupráce a předávání si zkušeností mezi danými cílovými skupinami a určují

stěžejní aktivity, které se budou v rámci projektu MAP II řešit. Tyto aktivity musí být bezpodmínečně

nabídnuty všem subjektům ria daném území a musí být zejména finančně udržitelné i do budoucna.

Členové pracovních skupin jsou vybráni na základě jejich zájmu, doporučení a po konzultaci garanta PS

s realizačním týmem. Vedoucí osobou v každé PS je její garant, který zodpovídá za jednání PS, zápis

zjednání a spolupráci s RT MAP II. PS se schází minimálně 4x za rok a program a průběh jednání je

zaznamenán ve formě zápisu.

Realizací PS jsou naplňovány složky akce KLIMA: Kultura učení, Leadership, Inktuze, Metodická podpora

učitele, Aktivizující formy učení. (více o vizi akce klima na následujícím odkazu: Postupy MAP II, s. 10).

Jmenný seznam členů PS je uveden v tabulce č. 3, která je přílohou tohoto dokumentu.

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání liv území dopadu ORP Nové Město na Moravě“,
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/OOIO.O/170471U009720
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Na území ORP Nové Město na Moravě funguje 5 pracovních skupin:

• PS pro financování (POVINNÁ),

• PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka (POVINNÁ),

• PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka (POVINNÁ),

• PS pro rovné příležitosti (POVINNÁ),

• PS volná — téma: Rozvoj vztahu k místu, kde děti a žáci žijí, mezigenerační soužití (VOLITELNÁ).

PS pro financování

PS pro financování připravuje podklady pro rozhodování ŘV. Identifikuje finanční zdroje pro realizaci

naplánovaných aktivit, jejichž podoba vzejde z jednání ostatních pracovních skupin. Finanční skupina se

podílí na celém procesu plánování nákladů v území ORP Nové Město na Moravě v období realizace projektu

a i po jeho skončení. Dále tato skupina navrhuje, jakým způsobem bude financována realizace aktivit,

zapracovaných do SR MAP/akčních plánů. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů

(strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu,

rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.). PS se schází min. 4x ročně a ze všech jednání

této PS jsou pořizovány zápisy.

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Tato PS se zaměřuje na rozvoj a podporu výuky čtenářské pregramotnosti a gramotnosti (výuku cizích

jazyků) u žáků do 15 let na území ORP Nové Město na Moravě. Cílem je koordinace aktivit škol

a vzdělávacích zařízení a sdílení zkušeností při plánování aktivit tak, aby se dané aktivity v daném místě

udržely i do budoucna. V rámci PS budou sdíleny zkušenosti a odborné znalosti o metodách, pomůckách

a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské pregramotnosti/gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého

žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve

vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a s rozvojem potenciálu každého žáka a dále

identifikace místních lídrů/expertů v dané oblasti. Tato skupina mimo jiné musí úzce spolupracovat s PS pro

financování. PS se schází min. 4x ročně a ze všech jednání jsou pořizovány zápisy.

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě“,
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/O.OIO.0117_047/0009720
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PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Tato PS se zaměřuje na rozvoj a podporu výuky matematické pregramotnosti a gramotnosti u žáků do 15 let

na území ORP Nové Město na Moravě. Cílem je koordinace aktivit škol a vzdělávacích zařízení a sdílení

zkušeností při plánování aktivit tak, aby se dané aktivity v daném místě udržely i do budoucna. V rámci PS

budou sdíleny zkušenosti a odborné znalosti o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji

matematické pregramotnosti/gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této

PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou

čtenářské gramotnosti a s rozvojem potenciálu každého žáka a dále identifikace místních lídrů/expertů

v dané oblasti. Tato skupina mimo jiné musí úzce spolupracovat s PS pro financování. PS se schází min.

4x ročně a ze všech jednání jsou pořizovány zápisy.

PS pro rovné příležitosti

Tato PS bude řešit především rovné příležitosti dětí a žáků, tzn. prevenci, práci s nadanými dětmi, usnadnění

přechodů ve vzdělávání, spolupráci mezi ZŠ, MŠ, ZŠ speciálními a gymnáziem na území ORP Nové Město

na Moravě apod. Zájem je upřen i na mimoškolní a zájmové, umělecké vzdělávání. Cílem je mimo jiné

i podpora spolupráce vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb v zájmu dítěte/žáka. PS bude vytvářet

i popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis důvodů tohoto stavu a návrh aktivit, které

pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. Důležitá je koordinace aktivit, které se v daném

místě udrží i do budoucna. Tato skupina mimo jiné musí úzce spolupracovat s PS pro financování. PS se

schází min. 4x ročně a ze všech jednání jsou pořizovány zápisy.

PS volná

téma: Rozvoj vztahu k místu, kde děti a žáci žijí, mezigenerační soužití

Tato skupina nese téma Rozvoj vztahu k místu, kde děti a žáci žijí, mezigenerační soužití. Tato PS se

zaměřuje na vztah k místu, kde děti a žáci žijí a mezigenerační soužití, přičemž vždy je zohledněna

i problematika rozvoje potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění obtasti

digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání a identifikace místních lídrů/expertů v dané oblasti. Tato

skupina musí stejně jako ostatní PS úzce spolupracovat s PS pro financování. PS se schází min. 4x ročně a ze

všech jednání jsou pořizovány zápisy.

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání liv území dopadu ORP Nové Město na Moravě“,
registrační číslo projektu: CZ.02.3.6810.OIO.0117_047/0009720
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PARTNERSTVÍ

Partnerství v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě,

tvori:

• zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích zařízení,

• školy a poskytovatelé vzdělávání (mateřské školy, základní školy, speciální školy, ZUŠ, DDM),

• uživatelé vzdělávání (žáci, rodiče),

• a další relevantní partneři v území.

Seznam těchto partnerů je uveden v tabulce č. 4, která je přílohou tohoto dokumentu.

RT MAP II bude realizovat jednu nebo více z uvedených aktivit směrem k partnerům projektu:

• pravidelné informování emailem a ústně na společných nebo individuálních jednáních,

• informování prostřednictvím tisku,

• průběžné informování prostřednictvím webu projektu a FB profilu projektu,

• zapojení jejich zástupců přímo do PS nebo ŘV.

ZÁVĚR

Tento dokument popisuje fungování projektu MAP II a jeho organizační strukturu. Tuto strukturu tvoří,

jakožto hlavní pracovní orgán, Řídící výbor, dále pracovní skupiny, které určují stěžejní aktivity realizace

projektu a Realizační tým, který dohlíží na celkové fungování projektu.

Organizační struktura projektu MAP II byla schválena Řídícím výborem projektu MAP II rozvoje vzdělávání

v ORP Nové Město na Moravě.

V Novém Městě na Moravě dne 20. 2. 2019

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání liv území dopadu ORP Nové Město na Moravě“,
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68!O.O/O.O!17_047/0009720
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Organizační struktura MAP II ORP Nové Město na Moravě

území

pracovní orgán

složení

četnost setkávání

odpovědná osoba

území

pracovní orgán

složení

četnost setkávání

odpovědná osoba

území

pracovní orgán

složení

černost setkávání

odpovědná osoba

území

pracovní orgán

složení

četnost setkávání

odpovědná osoba

ORP Nové Město na Moravě

Řídící výbor MAP II ORP Nové Město na Moravě

viz. Příloha č. 1 - Složení Řídícího výboru

min. 2x ročně

hlavní manažer projektu

ORP Nové Město na Moravě

Realizační tým MAP II ORP Nové Město na Moravě

viz. Příloha č. 2 - S[ožení Realizačního týmu

dle potřeby, cca 2x za měsíc

hlavní manažer projektu

ORP Nové Město na Moravě

PS pro financování

viz. Příloha č. 3 - Složení Pracovních skupin

min. 4x ročně

koordinátor pracovních skupin

ORP Nové Město na Moravě

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

viz. Příloha č. 3 - Složení Pracovních skupin

min. 4x ročně

koordinátor pracovních skupin

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě“,
registrační číslo projektu: CZ.02.3.6810.OIO.O/17_047ĺ0009720
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území

pracovní orgán

složení

četnost setkávání

odpovědná osoba

území

pracovní orgán

složení

četnost setkávání

odpovědná osoba

ORP Nové Město na Moravě

PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

viz. Příloha č. 3 - Složení Pracovních skupin

min. 4x ročně

koordinátor pracovních skupin

ORP Nové Město na Moravě

PS volná — téma: Rozvoj vztahu k místu, kde děti a žáci žijí, mezigenerační soužití

viz. Příloha č. 3 - Složení Pracovních skupin

min. 4x ročně

koordinátor pracovních skupin

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání liv území dopadu ORP Nové Město na Moravě“,
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/O.O/O.O/17_047/0009720
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Příloha č. 1 - Složení Řídícího výboru

PŘÍLOHY

Pozice

Zástupce nositele

projektu

Zástupce zřizovatele

Zástupce RT MAP II

Zástupce ZŠ, ředitel

Zástupce ZŠ, ředitel

Zástupce ZŠ, ředitelka

Zástupce školních družin

Michal Šmarda

Mgr. Alena Lukášová

Ing. Kateřina Kondýsková

Mgr. Otto Ondráček

Mgr. Jan Krakovič

Mgr. Dagmar Šišková

Martina Strachoňová

Město Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě

ZŠ NMnM, Vratislavovo náměstí

ZŠ NMnM, Leandra Čecha

ZŠ Řečice

ZŠ NMnM, Leandra Čecha

Zástupce školních klubů

Mgr.

ZŠ NMnM, Leandra Čecha

Ilona Špinarová

Zástupce ZUŠ

Zástupce organizace pro

neformální vzdělávání

Zástupce obcí, které

nezřizují školu, ale děti

a žáci z těchto obcí

navštěvují školy v území

Zástupce NKZ

Zástupce učitelů

Zástupce zřizovatele

Zástupce rodičů

Mgr. Petr Sobotka

Leona Marcinko

Pavlína Tulisová DiS.

Milada Holečková

Mgr. Jitka Novotná

Zdeněk Vraspír

Ing. Andrea Kramárová

ZUŠ Jana Štursy

DDM Nové Město na Moravě

Obec Dlouhé

Novoměstská kulturní zařízení

MŠ Nové Město na Moravě

Obec Věcov

ORP Nové Město na Moravě
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Jméno
Pracovní

orgán

Řídící výbor

MAP II ORP

Nové Město

na Moravě

Instituce
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Zástupce MŠ, ředitelka

Zástupce Mikroregionu

Zástupce MAS

Zástupce KAP

Zástupce Centra podpory

projektu SRP v daném

kraji

Zástupce kraje

Bc. et Bc. Gabriela

Mikišková

Irena Hubáčková

Mgr. Lenka Víchová

Ing. Jana Hadravová

Bc. Soňa Baueršímová

DiS.

Mgr. Dušan Vichr

MŠ Bobrová

Mikroregion Novoměstsko

MAS Zubří země, o.p.s.

Krajský úřad Kraje Vysočina

Národní institut dalšího

vzdělávání

Krajský úřad Kraje Vysočina

Příloha č. 2 - Složení Realizačního týmu

Příloha č. 3 - Složení Pracovních skupin

Jméno

Ing. Kateřina Kondýsková

Mgr. Tereza Sáblíková

Ing. Soňa Ošmerová

Miluše Slámová, DiS.

Mgr. Tomáš Pohanka

PhDr. Ludmila Slánská

Mgr. Martina Skalníková

viz. Příloha č. 3— Složení
Pracovních skupin

viz. Příloha č. 3 — Složení
Pracovních skupin

Pracovní orgán

PS pro

financování

Pozice

odborný garant I. úrovně

člen PS

člen PS

Jméno

Mgr. Martina Skalníková

Mgr. Otto Ondráček

Mgr. Hana Štůlová

Instituce

Městský úřad NMnM

ZŠ NMnM, Vratislavovo náměstí

ZŠ Fryšava pod Žákovou horou
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Pracovní orgán

Realizační

tým MAP II

ORP Nové

Město na

Moravě

Administrativní
tým

Odborný
tým

Pozice

manažer projektu

koordinátor MAP

administrátor projektu

finanční manažer

garant implementace

koordinátor pracovních skupin

odborný garant I. úrovně

odborní garanti II. úrovně

členové pracovních skupin
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Pracovní orgán

PS volná

člen PS

člen PS

člen PS

odborný

člen PS

člen PS

člen PS

člen PS

člen PS

odborný

člen PS

člen PS

člen PS

člen PS

člen PS

Pozice

garant II. úrovně

PaedDr. Dagmar Nejedlá

Ing. Petra Čejková

Mgr. Lenka Víchová

Jméno

Mgr. Jarmila Vlčková

Mgr. Eva Ficová

Mgr. Miroslava Prudká

PaedDr. Dagmar Nejedlá

Mgr. Šárka Roháčková

Mgr. Ilona Špinarová

Jméno

Petra Svobodová

Hana Knapčoková

Ivona Čermáková

Alena Beranová

Ing. Tomáš Pospíšil

Mgr. Martina Svrčková

Jméno

Mgr. Eva Kulková

Mgr. Pavlína Poláčková

PhDr. Sylva Tesařová

Organizace

pedagog ZŠ, nyní RD

ZŠ NMnM, Vratislavovo náměstí

ZŠaMŠVěcov

ZŠ a MŠ Kameničky

ZŠ Pohledec

ZŠ NMnM, Leandra Čecha

Organizace

Probační a mediační služba

ZŠ NMnM, Vratislavovo náměstí

ZŠ Bobrová

ZŠ NMnM, Vratislavovo náměstí
ZŠ NMnM, Leandra Čecha

Portimo, o.p.s.

ZŠ NMnM, Leandra Čecha

Organizace

Horácká galerie NMnM

ZŠ NMnM, Vratislavovo náměstí

Horácké muzeum NMnM

odborný

člen PS

člen PS

člen PS

člen PS

člen PS

Mgr.

Mgr.

Mgr.

Mgr.

Jméno

Lenka Šrnardová

Renata Slámová

Eva Pešková

Jana Láchová

ZŠ a MŠ Kameničky

ekonom

konzultantka šablon

Organizace

pedagog ZŠ, nyní RD

ZŠ NMnM, Vratislavovo náměstí

ZŠ NMnM, Leandra Čecha

ZŠ Slavkovice

MŠ Pohledec

ZŠ a MŠ Sněžné

Mgr. Šárka Konečná

Mgr. Jitka Preislerová

Pracovní orgán

PS pro rozvoj
čtenářské

gramotnosti
o k rozvoji

potenciálu
každého žáka

Pracovní orgán

PS pro rozvoj
matematické

gramotnosti
o k rozvoji
potenciálu

každého žáka

Pracovní orgán

PS pro rovné
příležitosti

Pozice

garant II. úrovně

Pozice

garant II. úrovně

Pozice

garant II. úrovně Mgr.

Mgr.

Mgr.

Mgr.

odborný

člen PS

člen PS
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člen PS Marcela Krupicová Novoměstské sociální služby

člen PS Mgr. Veronika Ptáčková ZŠ Nové Veselí

člen PS Ing. Martin Ťupa VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Příloha č. 4— Partnerství MAP

MŠ a ZŠ Bobrová

MŠ Daňkovice

MŠ a ZŠ Fryšava pod Žák. Horou

MŠ a ZŠ Jimramov

MŠ a ZŠ Křídla

MŠ a ZŠ Křižánky

MŠ a ZŠ Nová Ves u NMNM

ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124

ZŠ Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860

ZŠ Nové Město na Moravě, Malá 154

MŠ Nové Město na Moravě

MŠ a ZŠ Radešínská Svratka

MŠ a ZŠ Radňovice

MŠ a ZŠ Řečice

MŠaZŠ Sněžné

MŠ a ZŠ Věcov

MŠ a ZŠ Zubří

ZUŠ Nové Město na Moravě

DDM Nové Město na Moravě

Mikroregiori Novoměstsko, Svazek obcí

MAS Zubří země, o.p.s.
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