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STATUT ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP - aktualizace 

PRO PROJEKT 

„PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ – MAP ORP SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU II“ 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

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

který byl sestaven pro přípravu Místního akčního plánu (dále jen „MAP“) pro území Obce 

s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou (dále jen „ORP Světlá nad Sázavou“). 

2. Řídící výbor je zřízen v návaznosti na projekt „Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad 

Sázavou II, registrační číslo žádosti: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008981 (dále jen „Projekt“) 

na dobu neurčitou, na základě materiálu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

(dále též MŠMT) „Postupy zpracování místních akčních plánů“. 

3. Řídící výbor je zřízen za účelem projednávání postupu zpracování Projektu. Jeho posláním 

je plánování, tvorba a schvalování MAP. Řídící výbor plní i další úkoly uvedené v Článku 2 

tohoto Statutu. 

 

Článek 2 

Působnost Řídícího výboru pro přípravu 

Řídící výbor plní zejména tyto úkoly: 

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

2. Zprostředkovávání přenosu informací v území. 

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

nad Sázavou. 

4. Schvalování Strategického rámce MAP do roku 2023. 

 

Článek 3 

Složení a organizace Řídícího výboru  

1. Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP, který je tvořen zástupci 

klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Světlá nad Sázavou. 
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2. Řídící výbor si volí na svém prvním zasedání Předsedu Řídícího výboru, který si definuje 

vlastní postupy rozhodování a který řídí jednání dle Jednacího řádu Řídícího výboru. 

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

4. Řídící výbor je složen ze zástupců institucí uvedených v následující tabulce: 

 

Instituce  Počet členů 

Královská stezka o.p.s., zástupce MAS 1 

Kraj Vysočina 1 

Zástupce zřizovatele, mikroregionu, ORP 1 

Ředitel školy 1 

Zástupce družiny 1 

Zástupce DDM 1 

Zástupce ZUŠ 1 

Zástupce KAP 1 

Zástupce rodičů, pedagogů, obce, kde není 
školské zařízení 

1 

Zástupce Vysočina Education 1 

Zástupce NIDV – projektu SRP 1 

 
 

Článek 4 

Činnost Řídícího výboru  

Činnost Řídícího výboru je organizačně, administrativně a technicky zabezpečována Realizačním 
týmem Projektu. 
 

Článek 5 

Jednání Řídícího výboru  

Postup při jednání Řídícího výboru se řídí Jednacím řádem Řídícího výboru, který schvaluje Řídící 
výbor.  
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Článek 6 

Závěrečné ustanovení 

Tento Statut nabývá účinnosti dnem schválení Řídícím výborem. 
Statut je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky.  
 
 
 
V Habrech dne …………………………….. 
 
 
 
 
 
 
podpis předsedy 


