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STATUT Řídícího výboru MAP II 

pro projekt „Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“ 

registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Řídící výbor Místního akčního plánování II (dále jen „Řídící výbor“) je hlavním pracovním 

orgánem partnerství MAP II, který plní úkoly přímo spjaté s procesem plánování, tvorbou a 

schvalování dokumentu „Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“. 

2. Řídící výbor je zřízen jako povinný pracovní orgán partnerství v rámci projektu „Místní akční 

plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“, registrační číslo žádosti 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150 (dále jen „Projekt“) na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 

2021, a jeho činnost je souladu s metodikou MŠMT „Postupy MAP II“ - příloha Výzvy 

č.02_17_047 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II“. 

 

Článek 2 

Působnost Řídícího výboru pro přípravu 

Řídící výbor plní zejména tyto úkoly: 

1. Projednávání podkladů a návrhů k přípravě, realizaci a evaluaci MAP II. 

2. Zprostředkovávání přenosu informací v území. 

3. Podpora spolupráce a partnerství všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Žďár 

nad Sázavou. 

4. Schvalování aktualizací Strategického rámce MAP do roku 2023. 

5. Schvalování finálního dokumentu MAP II. 

 

Článek 3 

Složení a organizace Řídícího výboru  

1. Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP II. Je tvořen zástupci klíčových 

aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Žďár nad Sázavou. 
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2. Řídící výbor představuje platformu, kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů 

ve vzdělávání ve správním obvodu ORP Žďár nad Sázavou. 

3. Řídící výbor si volí na svém prvním zasedání předsedu Řídícího výboru, který řídí jednání dle 

Jednacího řádu Řídícího výboru.  

4. Řídící výbor si na svém prvním zasedání projednává a schvaluje tento Statut a Jednací řád. 

5. Při sestavování Řídícího výboru je potřeba zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání 

v území ORP Žďár nad Sázavou. Řídící výbor bude pracovat ve složení: 

 zástupce realizačního týmu (RT) MAP II, 

 zástupci zřizovatelů škol bez rozdílu zřizovatele, 

 vedení škol – MŠ a ZŠ bez rozdílu zřizovatele, 

 učitelé, 

 zástupci ze školních družin, školních klubů, 

 zástupci základních uměleckých škol, 

 zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času 

 zástupce krajského akčního plánu (KAP), 

 zástupce rodičů, kteří jsou doporučení školskými radami nebo organizacemi (NNO) 

sdružujícími rodiče, případně aktivní rodiče, 

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

v území, 

 lokální konzultant Agentury sociálního začleňování (ASZ), 

 zástupce Místní akční skupiny (MAS) na území MAP, 

 zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV), 

 zástupce kraje 

 další zástupci dle návrhu členů Řídícího výboru. 

6. Každý člen Řídícího výboru má hlasovací právo. 
 
 

Článek 4 

Činnost Řídícího výboru  

Činnost Řídícího výboru je organizačně, administrativně a technicky zabezpečována zástupci 
Realizačního týmu Projektu. 
 



 
 
 
 
 
 

„Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“, 
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150 

 

 

Článek 5 

Jednání Řídícího výboru  

Postup při jednání Řídícího výboru se řídí Jednacím řádem Řídícího výboru. 
 

Článek 6 

Závěrečné ustanovení 

1. Změny Statutu se provádějí formou jeho dodatku, který schvaluje Řídící výbor. 
2. Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho podpisu předsedou Řídícího výboru. 
3. Statut byl schválen Řídícím výborem dne 24. 4. 2018. 


