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STATUT ŘÍDÍCÍHO VÝBORU PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE 

VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP POHOŘELICE III 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023083 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Řídící výbor (dále jen ŘV) projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP 

Pohořelice III (MAP) je platforma zřízená za účelem akčního plánování, tvorby a schvalování 

MAP v oblasti předškolního a základního vzdělávání v územní působnosti správního obvodu 

ORP Pohořelice. 

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

3. ŘV je vytvořen a funguje na principu partnerství a nemá právní osobnost.   

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

obvodu ORP Pohořelice a jeho složení odpovídá složení partnerství MAP. 

 

Článek II. 

Složení Řídícího výboru 

 

1. Řídící výbor má tyto členy: 

o zástupce realizačního týmu MAP 

o zástupci zřizovatelů škol, 

o vedení škol, 

o učitelé, 

o zástupci ze školních družin, školních klubů, 

o zástupci ze základních uměleckých škol, 

o zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí 

na území MAP, 

o zástupce KAP, 

o zástupce rodičů, 

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

v území,  

o zástupce ITI, 

o zástupce ORP, 

o další zástupci dle návrhu dalších členů Řídícího výboru. 

2. Účast jednotlivých subjektů je dobrovolná. Je jen na rozhodnutí zástupců subjektů, zda 

chtějí mít svého zástupce v ŘV. Pokud oslovený subjekt nepovažuje za důležité mít zástupce 

v Řídícím výboru, písemně o tom informuje realizační tým. 

3. Každý člen má jeden hlas. 

4. Každý člen může zplnomocnit zmocněnce k zastupování v době jeho nepřítomnosti při 

zasedání ŘV (vyjma předsedy ŘV). 

5. Řídící výbor bude ustanoven na prvním zasedání účastníků projektu MAP. 
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Článek III. 

Role Řídícího výboru 

 

1. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalováním MAP. 

ŘV je platformou spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území. 

2. ŘV na svém prvním zasedání projedná a schválí svůj Statut a Jednací řád, a to nadpoloviční 

většinou hlasů přítomných členů. Jednací řád upravuje způsob jednání a rozhodování v ŘV. 

3. ŘV projednává a schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2025. 

4. ŘV projednává, aktualizuje a schvaluje vždy jedenkrát za šest měsíců kapitolu k souladu 

investičních potřeb se Strategickým rámcem MAP do roku 2025. 

5. Členové ŘV pravidelně docházejí na jednání, reprezentují navenek své aktivity, spolupracují 

na projektech ostatních účastníků a navrhují řešení identifikovaných problémů. 

6. ŘV dohlíží na koordinaci a naplnění projektových aktivit. 

7. Členové ŘV se podílí na zprostředkování a přenosu informací v území. 

8. ŘV dohlíží na dodržování harmonogramu jednotlivých fází projektu. 

9. ŘV plní dle potřeby další úkoly související s realizací projektu MAP. 

 

Článek IV. 

Činnosti Řídícího výboru 

 

1. Řídící výbor vykonává zejména tyto činnosti:  

a) projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP; 

b) schvaluje dokumenty vytvářené v rámci projektu, zejména Strategický rámec MAP, 

investiční priority a konečnou verzi MAP; 

c) jmenuje členy pracovních skupin; 

d) zprostředkovává přenos informací v průběhu jednotlivých fází realizace projektu 

v rámci území; 

e) podílí se na plnění dalších úkolů spojených s procesem plánování, tvorby 

a schvalování MAP. 

2. V čele ŘV MAP stojí jeho předseda volený z řad členů výboru na jeho prvním jednání 

nadpoloviční většinou přítomných členů. 

3. Funkční období předsedy je dvouleté a je možné opětovné zvolení.  

4. Předseda svolává zasedání a vede jednání ŘV, schvaluje zaslané připomínky k programu 

jednání, schvaluje zápisy z jednání ŘV. 
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Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Změny statutu podléhají schválení nadpoloviční většiny členů ŘV. 

2. Statut nabývá platnosti i účinnosti okamžikem schválení ŘV.  

 

 

 

 

V Pohořelicích dne 20. 10. 2022    ……………………………………………………  

    Předseda Řídícího výboru MAP 


