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STATUT ŘÍDÍCÍHO VÝBORU  

Místní akční plán vzdělávání III ORP Žďár nad Sázavou 
registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022901 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Řídící výbor MAP III (dále jen „Řídící výbor“) je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP 

v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání III ORP Žďár nad Sázavou, registrační číslo 

projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022901.  

2. Řídící výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. 

Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací 

a schvalováním MAP.  

Článek 2 

Působnost Řídícího výboru 

Řídící výbor plní zejména tyto úkoly: 

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

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 2025. 

5. Schvalování finálního dokumentu MAP III. 

Článek 3 

Složení Řídícího výboru  

1. Řídící výbor je složen z povinných a případně doporučených zástupců dle metodiky MŠMT 

„Postupy MAP III“ – příloha Výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území, tak, aby byl 

reprezentativní z pohledu vzdělávání v území ORP Žďár nad Sázavou. 

2. Účast zástupců jednotlivých subjektů Řídícího výboru 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. Povinnými zástupci jsou: 

- zástupce Realizačního týmu (RT) 

- zástupce zřizovatelů škol 

- vedení škol 

- učitelé 

- zástupci školních družin, školních klubů 

- zástupci základních uměleckých škol 
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- zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času 

- zástupce Krajského akčního plánu (KAP) 

- zástupce rodičů 

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

v území 

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

- zástupce Místní akční skupiny (MAS) 

4. Řídící výbor si na prvním (ustavujícím) zasedání volí svého předsedu. 

5. Předseda řídí jednání Řídícího výboru dle Jednacího řádu Řídícího výboru. 

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

7. Každý člen Řídícího výboru má hlasovací právo. 

8. Jednání Řídícího výboru se mohou účastnit členové pracovních skupin, případně další hosté, 

nemají však hlasovací právo. 

Článek 4 

Vznik a ukončení členství v Řídícím výboru  

1. Členství v Řídícím výboru vzniká usnesením ustavujícího zasedání Řídícího výboru nebo 

schválením návrhu nového člena Řídícím výborem. 

2. Členství v Řídícím výboru zaniká: 

- vystoupením člena na základě vlastní žádosti, která je v písemné formě předána 

předsedovi Řídícího výboru, 

- organizační změnou, na základě které nemůže člen zastupovat danou organizaci, 

odbor či jiný institut, 

- úmrtím.  

3. V případě, že své členství ukončí předseda Řídícího výboru, je na nejbližším jednání Řídícího 

výboru zvolen nový předseda. 

Článek 5 

Práva a povinnosti předsedy a členů Řídícího výboru 

1. Předseda Řídícího výboru: 

- odpovídá za činnost Řídícího výboru a pravidelně informuje členy o veškerých 

skutečnostech týkajících se působnosti Řídícího výboru 

- vede jednání Řídícího výboru 

- účastní se hlasování 

- schvaluje zápis z jednání Řídícího výboru 

- podepisuje schválené dokumenty 

- odpovídá za dodržení Statutu a Jednacího řádu všemi členy Řídícího výboru. 

2. Členové Řídícího výboru: 

- účastní se jednání Řídícího výboru 

- účastní se hlasování 
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- aktivně se podílejí na práci Řídícího výboru a plnit úkoly vyplývající z přijatých 

usnesení 

- mohou vznášet návrhy a připomínky k programu jednání, schvalovaným 

dokumentům, k zápisu z jednání Řídícího výboru.  

Článek 6 

Činnost Řídícího výboru 

1. Činnost Řídícího výboru je organizačně, administrativně a technicky zabezpečována zástupci 

Realizačního týmu. 

2. Způsob a organizace jednání Řídícího výboru stanovuje Jednací řád, který schvaluje Řídící 

výbor na svém ustavujícím zasedání. 

3. Členství v Řídícím výboru není honorováno. 

Článek 7 

Závěrečné ustanovení 

1. Změny Statutu se provádějí formou jeho dodatku, který projednává a schvaluje Řídící výbor. 

2. Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení a podpisem předsedy Řídícího výboru. 

Schváleno ŘV MAP III ve Žďáře nad Sázavou dne 31. 3. 2022 

…………………………………………………………… 

předseda Řídícího výboru MAP III 


