
  

 

STATUT 
 Řídícího výboru MAP III 

na území ORP Kralupy nad Vltavou 
 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

1. Řídící výbor (dále ŘV) Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) je zřizován za účelem akčního 
plánování v oblasti předškolního a základního vzdělávání v územní působnosti SO ORP Kralupy nad 
Vltavou 

2. Řídící výbor je orgán jmenovaný ve shodě členů MAP a realizátora MAP. 

 

Článek II. 

Složení ŘV 

1. Řídící výbor má povinné členy, kterými jsou:  
 

• zástupce realizátora projektu MAP 

• zástupci zřizovatelů škol - školy bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních 

• vedení škol, výborní učitelé, zástupci ze školních družin (platí pro ZŠ) 

• zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin) 

• zástupci základních uměleckých škol 

• zástupce KAP 

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

• lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování 

• zástupce MAS působících na území MAP 

 
2. Dále může mít další členy, kteří jsou nominováni tak, aby ŘV co nejreprezentativněji odrážel 
zastoupení členů v MAP.  

3. Členství v ŘV je dobrovolné.  

4. Každý člen má jeden hlas.  

5. Každý člen má svého náhradníka, kterého si sám určí, a zastupuje jej v době jeho nepřítomnosti při 
zasedání ŘV (vyjma předsedy ŘV).  



  

 

Článek III. 

Role Řídícího výboru 

1. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Řídící výbor 
je platformou spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území. 

2. Role řídícího výboru:  

a) Role vyhodnocovací a iniciační: ŘV projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci 
MAP, ŘV schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2027, finální verzi MAP a akční plány. 

b) Role informační a propagační: ŘV zprostředkovává přenos informací v území.  

 

Článek IV. 

Organizační řád Řídícího výboru 

1. Řídící výbor volí svého předsedu a místopředsedu na svém prvním zasedání nadpoloviční většinou 
hlasů. 

2. Předseda svolává zasedání a vede jednání ŘV, schvaluje zaslané připomínky k programu jednání, 
schvaluje zápisy z jednání ŘV. 

 

Článek V. 

Realizační tým MAP 

1. Činnost Řídícího výboru MAP je organizačně, administrativně a technicky zabezpečována určenými 
pracovníky Realizačního týmu. 

2. Za operativní komunikaci členů Řídícího výboru a koordinaci administrativy týkající se Řídícího 
výboru zodpovídá koordinátor projektu. 

 

Článek VI. 

Jednání Řídícího výboru 

Postup při jednání Řídícího výboru se řídí Jednacím řádem Řídícího výboru, který schvaluje Řídící výbor 
při svém jednání. 

 

 

 



  

 

 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Způsob jednání a rozhodování ŘV upravuje jednací řád. 

2. Změny jednacího řádu podléhají schválení nadpoloviční většiny členů ŘV.  

 

Statut schválil Řídící výbor dne 1. 12. 2021 

 


