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Principy 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.  
 
Mezi jednotlivými částmi partnerství MAP SO ORP Stod jsou následující vazby. 
 
Řídící výbor MAP SO ORP Stod 
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 (viz. Struktura partnerství MAP SO ORP Stod). 
 
Realizační tým MAP SO ORP Stod 
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 do 
tvorby a realizace MAP SO ORP Stod. Realizační tým svolává na základě pokynů Řídícího výboru 
jednání pracovních skupin MAP a pořizuje z nich zápis. 
 
Pracovní skupiny 
Pracovní skupiny jsou zřizovány Řídícím výborem MAP na základě metodických postupů pro 
tvorbu a realizaci MAP. Jednání pracovních skupin jsou otevřená a může se jich zúčastnit každý 
zájemce o řešenou problematiku. Pozvánky na jednání pracovních skupin jsou rozesílány všem 
subjektům či jednotlivcům zapojeným do tvorby či realizace MAP SO ORP Stod. Za zabezpečení 
jednání pracovních skupin 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 Řídícímu výboru. 
Řídící výbor MAP formou usnesení pověří realizační tým koordinací naplnění výstupů ze 
setkání pracovní skupiny. 
 
Subjekty či jednotlivci zapojení do tvorby či realizace MAP 
Do této kategorie jsou zařazeny všechny cílové skupiny MAP definované v rámci metodických 
postupů pro tvorbu MAP. Konkrétní výčet zástupců jednotlivých cílových skupin je uveden 
v dokumentu Struktura partnerství MAP SO ORP Stod. Všechny tyto subjekty jsou 
prostřednictvím mailu informováni o aktuálním dění v partnerství MAP SO ORP Stod. Zejména 
jsou jim zasílány pozvánky na setkání Řídícího výboru či pracovních skupin, neboť tato jednání 
jsou otevřená všem zájemcům. Každý subjekt či jednotlivec může na jednání Řídícího výboru 
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či pracovní skupiny předkládat návrhy, které následně projednávány. Tyto návrhy mohou být 
předloženy osobně či písemnou formou na adresu realizačního týmu či jednotlivých členů 
Řídícího výboru či pracovních skupin.  
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