Statut Řídícího výboru MAP Polabí
I. Úvodní ustanovení
Řídící výbor je ustaven v souladu s metodikou MŠMT „Postupy MAP“ jako přílohou výzvy č.
02_15_005 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“, vyhlášené Řídícím orgánem OP VVV dne 8.
září 2015
Řídící výbor (ŘV) Partnerství MAP je orgán jmenovaný ve shodě členů Partnerství MAP
Tento Statut upravuje složení a činnost Řídícího výboru Partnerství Místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání (MAP) na území MAS Polabí, o.p.s.
Partnerství MAP je dobrovolným sdružením subjektů, aktivně podporujících rozvoj vzdělávací
soustavy v území
Svolavatelem a garantem činnosti ŘV a Partnerství MAP je Místní akční skupina Polabí, o.p.s.

II. Působnost
ŘV MAP je hlavním pracovním orgánem Partnerství MAP Polabí
ŘV MAP je především platformou, na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve
vzdělávání v daném území (na základě reprezentativního zastoupení)
ŘV rozhoduje o tvorbě pracovních skupin, jmenuje jejich garanty, svolává jednání Partnerství a
navrhuje jeho program
ŘV MAP zprostředkovává přenos informací v území, zodpovídá za komunikaci Partnerství MAP
směrem k obcím v území, k MŠMT, Kraji a dalším partnerům
ŘV MAP projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP
ŘV MAP schvaluje Rámcovou strategii MAP a Akční plán MAP a je zodpovědný za jejich realizaci

III. Složení řídícího výboru
ŘV MAP je tvořen zástupci klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP
Při sestavování a případné obměněn členů výboru je potřeba vždy zajistit reprezentativnost z
pohledu vzdělávání v daném území
ŘV MAP má povinné a doporučené členy
-

















a. povinní členové jsou
zástupce realizátora projektu MAP
zástupce kraje
zástupci zřizovatelů škol
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 ITI nebo IPRÚ – pouze v relevantních případech, tj. území MAP, které se
překrývá s územím, pro které je zpracováno ITI nebo IPRÚ
zástupce MAS působících na území MAP (výjimkou je stav, kdy MAS v území není,
anebo pokud je MAS žadatelem a realizátorem projektu)
b. doporučení a další členové jsou
zástupce mikroregionů na území MAP
další zástupci dle návrhu dalších členů Řídícího výboru
ŘV může mít další členy, kteří jsou nominováni tak, aby ŘV co
nejreprezentativněji odrážel zastoupení členů v Partnerství

IV. Struktura Řídícího výboru MAP Polabí
ŘV MAP má předsedu, manažera ŘV a členy ŘV
Předseda je volen členy ŘV MAP
Předseda ŘV MAP má rozhodovací pravomoc v případě rovnosti hlasů
Manažerem ŘV MAP je zástupce MAS Polabí, který organizačně, administrativně a technicky
zajišťuje činnost ŘV
Členem ŘV MAP je subjekt (organizace), který byl přizván ke spolupráci na základě principu
partnerství a rovnovážného zastoupení povinných i doporučených členů v rámci území a s tímto
členstvím vyslovil souhlas

V. Jednání Řídícího výboru
ŘV MAP jedná v souladu s Jednacím řádem ŘV, který schvalují členové ŘV

VI. Závěrečná ustanovení
Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho podpisu Předsedou Řídícího výboru MAP

V Lysé nad Labem, dne

Podpis předsedy ŘV: ...........................................

Přílohy:
Přílohou Statutu je seznam používaných zkratek v rámci Strategie vzdělávání a MAP vzdělávání,
jako samostatný dokument.

