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S T A T U T 

 

Řídícího výboru  

Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání  

SO ORP Stod  

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Na území SO ORP Stod bude realizován Místní akční plán rozvoje vzdělávání (dále jen MAP). Cílem MAP je 
vytvořit partnerství - otevřenou platformu - subjektů působících v oblasti vzdělávání v území, které vytvoří 
a bude postupně realizovat společnou strategii rozvoje vzdělávání na místní úrovni (SO ORP).  

  
2. MAP se bude prioritně zaměřovat na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, 

zejména v oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání a zájmového a neformálního 
vzdělávání.   

 
3. Základem pro vytvoření a implementaci kvalitní společné strategie je spolupráce subjektů a jedinců 

působících v území v oblasti vzdělávání. Řídící výbor MAP (dále jen ŘV MAP) je ustanoven s cílem zajistit 
informování a zapojení všech relevantních subjektů, jednotlivců a skupin.  

 
 

Čl. 2 

Činnost ŘV MAP 

 

1. Role ŘV MAP přímo souvisí s procesem plánování, tvorbou a schvalováním MAP. ŘV MAP je hlavním 
pracovním orgánem partnerství MAP. Je vytvořen a funguje na principu partnerství. Při své činnosti 
představuje reprezentativní orgán z pohledu vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
Stod a jeho složení odpovídá složení partnerství MAP. 

 

2. ŘV MAP zejména: 
 projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP, 
 zprostředkovává přenos informací v průběhu jednotlivých fází realizace projektu v území, 
 schvaluje dokumenty vytvářené v rámci projektu, zejména strategický rámec MAP, investiční 

priority, MAP a jeho aktualizace, 
 podílí se na plnění dalších úkolů spojených s procesem plánování, tvorby a schvalování MAP. 
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3. V případě potřeby vytváří ŘV MAP pracovní skupiny pro řešení dílčích témat a problémů.  
 
4. Jednání Řídícího výboru jsou otevřená a mohou se jich účastnit jako hosté – bez hlasovacího práva – 

zainteresovaní zájemci. V případě potřeby může ŘV MAP rozhodnout o konání uzavřeného jednání ŘV MAP.  
 

Čl. 3 

Složení řídícího výboru 

 

1. ŘV MAP je tvořen zástupci klíčových aktérů působících v oblasti vzdělávání na území SO ORP a je složen 
z následujících aktérů: 

• zástupci základních a mateřských škol, 

• zástupci zřizovatelů škol bez rozdílu zřizovatele,  

• zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání, 

• zástupce rodičů 

• zástupce realizátora projektu MAP (MAS Radbuza, z.s.), 

• zástupce kraje, KAP 

• další zástupci dle návrhu členů ŘV MAP schválení ŘV MAP. 
 

 

2. Člen Řídícího výboru má možnost ustanovit svého zástupce, který ho bude v případě, že se nemůže 
ze závažných důvodů dostavit, na jednání Řídícího výboru MAP zastupovat. Tento zástupce musí 
reprezentovat stejnou instituci, kterou zastupuje řádný člen Řídícího výboru. Člen Řídícího výboru oznámí 
skutečnost, že bude na jednání zastupován, předsedovi a projektovému týmu co nejdříve, před zasedáním 
Řídícího výboru MAP. 

 

Čl. 4 

Ustavení ŘV MAP 

 

1. Realizátor projektu MAP osloví zástupce jednotlivých skupin subjektů vyjmenovaných v Čl. 3 tohoto statutu 
se žádostí o účast v ŘV MAP. Účast jednotlivých subjektů je dobrovolná a je jen na jejich rozhodnutí, zda 
chtějí mít svého zástupce v Řídícím výboru. Členy ŘV MAP se stávají subjekty, které před prvním jednáním 
ŘV MAP potvrdily zájem o členství. 

 
2. Zájem o členství v ŘV MAP mohou jednotlivé subjekty dle čl. 3 zasílat kdykoliv v průběhu projektu, a to 

písemným návrhem doručeným realizátorovi projektu. O nominovaných následně hlasuje ŘV MAP na svém 
nejbližším zasedání dle čl. 6  
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Čl. 5 

Předseda ŘV MAP 

 

1. V čele ŘV MAP stojí jeho předseda volený z řad členů výboru na jeho prvním zasedání nadpoloviční většinou. 
 
2. Předseda ŘV MAP: 

 odpovídá za činnost ŘV MAP a pravidelně informuje členy o veškerých skutečnostech týkajících se 
působnosti ŘV MAP, 

 zastupuje ŘV MAP navenek, 
 svolává zasedání ŘV MAP, 
 schvaluje zápis ze zasedání ŘV MAP. 

 
 

Čl. 6 

Vznik a ukončení členství ŘV MAP 

 

1. V případě, že některý z členů ŘV MAP není schopen dále plnit své povinnosti člena ŘV MAP, může 
realizátorovi projektu MAP písemně oznámit ukončení členství v ŘV MAP. Pokud mezi realizátorem a 
rezignujícím členem není dohodnuto jinak, má se za to, že členství zaniká k poslednímu dni následujícího 
měsíce po doručení žádosti.   

 

2. V případě, že popsaným způsobem rezignuje předseda ŘV MAP, je na nejbližším zasedání ŘV MAP zvolen 
nový předseda dle čl. 5. 

 

3. Nové členy navrhují členové ŘV MAP nebo realizátor projektu MAP. ŘV MAP přijímá nové členy hlasováním, 
k přijetí nového člena je zapotřebí minimálně dvoutřetinové většiny přítomných členů ŘV MAP.  

 

Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Statut projednává a schvaluje ŘV MAP včetně jeho případných změn.  
 
2. Jednání ŘV se řídí schváleným Jednacím řádem ŘV MAP. 
 
3. Statut i Jednací řád musí být schváleny dvoutřetinovou většinou přítomných členů ŘV MAP.  
 
4. Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení.  
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Ve Stodě dne 27.6. 2016 

 

 

 

 

 

  ..……………………..      ………………………………… 

   Předseda ŘV MAP    Realizátor projektu MAP 
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