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Statut Řídícího výboru MAP III 
Statut Řídícího výboru projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP III Bučovice“ 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022960 

 

I. 

Základní ustanovení 

1. Řídící výbor (dále jen „ŘV“) je platforma vytvořená v rámci realizace projektu Místní akční 

plán rozvoje vzdělávání ORP Bučovice II (dále jen „MAP III“).  

2. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP III. 

3. Je vytvořen a funguje na principu partnerství. 

4. Jeho role je spjata s procesem plánování, tvorbou a schvalováním MAP III. 

5. Při své činnosti představuje reprezentativní orgán z pohledu vzdělávání ve správním obvodu 

obce s rozšířenou působností Bučovice a jeho složení odpovídá složení partnerství MAP III. 

 

II. 

Složení a jmenování ŘV 

1. ŘV je tvořen 18 zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP 

Bučovice. 

2. Realizační tým nositele projektu MAP povinně osloví zástupce jednotlivých skupin subjektů 

vyjmenovaných v odst. 3 tohoto článku. Účast jednotlivých subjektů je dobrovolná a je jen 

na jejich rozhodnutí, zda chtějí mít svého zástupce v Řídícím výboru. Pokud oslovený subjekt 

nepovažuje za důležité mít zástupce v Řídícím výboru, písemně o tom informuje realizační 

tým. 

3. Složení ŘV: 

Povinní zástupci:  

a. zástupce RT MAP,  

b. zástupci zřizovatelů škol (bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních škol),  

c. vedení škol, (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol) - školy mateřské a základní bez 

rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních,  

d. učitelé,  

e. zástupci školních družin, školních klubů,  

f. zástupci základních uměleckých škol 
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g. zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na území 

daného MAP,  

h. zástupce KAP,  

i. zástupce rodičů (doporučení např. školskými radami nebo NNO sdružujícími rodiče, případně 

aktivní rodiče),  

j. zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území (pokud 

je to pro daný MAP relevantní),  

k. konzultant Odboru sociálního začleňování Ministerstva pro místní rozvoj (Agentura) - povinný 

partner pro územní obvody obcí ORP, na kterých se nachází sociálně vyloučená lokalita zařazená 

do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám/ Koordinovaného přístupu k 

sociálnímu vyloučení, a v MAP, které spolupracují/ rozhodly se spolupracovat s Agenturou 

(uzavřou Memorandum/dodatek k Memorandu s Agenturou),  

l. zástupce ITI nebo IPRÚ (pouze v relevantních případech, tj. území MAP, které se překrývá s 

územím, pro které je zpracováno ITI nebo IPRÚ),  

m. zástupce MAS působících na území daného MAP (výjimkou je stav, kdy MAS v území není anebo 

pokud je MAS zároveň žadatelem/realizátorem projektu MAP III),  

n. zástupce ORP, pokud není ORP žadatelem/realizátorem nebo partnerem projektu MAP III,  

o. zástupce všech dílčích částí nebo klastrů škol (pokud jsou v daném MAP ukotveny). 

Doporučení zástupci: 

a. zástupce Centra podpory NPI ČR - systémová podpora MAP,  

b. zástupce mikroregionů na území MAP,  

c. zaměstnavatelé v daném území,  

d. zástupci institucí, které spolupracují se školami – např. Česká školní inspekce, pedagogicko- 

psychologické poradny, OSPOD,  

e. zástupci sociálních služeb pracujících s dětmi a rodiči ohroženými sociálním vyloučením a 

chudobou,  

f. zástupce VŠ, především pedagogických fakult,  

g. další zástupci dle návrhu dalších členů ŘV MAP. 

4. ŘV bude jmenován na svém prvním zasedání. 
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III. 

Činnost ŘV 

1. Řídící výbor zejména:  

a. představuje platformu, kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve 

vzdělávání ve správním obvodu ORP Bučovice; 

b. projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP III; 

c. schvaluje dokumenty vytvářené v rámci projektu, zejména strategický rámec MAP III, 

investiční priority a konečnou verzi MAP III; 

d. může vytvářet pracovní skupiny a jmenovat do nich členy; 

e. zprostředkovává přenos informací v průběhu jednotlivých fází realizace projektu v 

rámci území; 

f. podílí se na plnění dalších úkolů spojených s procesem plánování, tvorby a 

schvalování MAP III. 

2. ŘV na svém prvním jednání projedná a schválí Statut Řídícího výboru MAP III (dále jen 

„Statut“) a Jednací řád Řídícího výboru MAP III (dále jen „Jednací řád“). 

3. V čele ŘV stojí jeho předseda volený z řad členů výboru na jeho prvním jednání, nebo na 

jednání bezprostředně následujícím po rezignaci předsedy. 

 

IV. 

Vznik a ukončení členství v ŘV 

1. V případě, že některý z členů ŘV není schopen dále plnit své povinnosti člena ŘV dle čl. 3, 

může realizátora projektu požádat o zproštění členství. Žádost je třeba zaslat realizátorovi 

projektu písemně. Pokud mezi realizátorem a rezignujícím členem není dohodnuto jinak, má 

se za to, že členství zaniká k poslednímu dni následujícího měsíce po zaslání žádosti. 

2. V případě, že popsaným způsobem rezignuje předseda ŘV, je na nejbližším jednání ŘV zvolen 

nový předseda dle čl. 3 odst. 3. 

3. Nové členy navrhuje realizátor projektu na základě nominací předložených subjekty dle čl. II, 

odst. 3. ŘV MAP přijímá nové členy hlasováním, k přijetí nového člena je zapotřebí 

nadpoloviční většiny přítomných členů. 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Statut projednává a schvaluje ŘV včetně jeho případných změn. 

2. Jednání ŘV se řídí schváleným Jednacím řádem, který je přílohou tohoto dokumentu. 
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3. Statut i Jednací řád musí být schválen nadpoloviční většinou přítomných členů ŘV. 

4. Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení. 

Příloha: 

Jednací řád Řídícího výboru MAP III 

 

V Bučovicích dne 9. 2. 2022 

 

 

                 ………………………………… 

                      Předseda ŘV MAP III 

 


