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Statut  
Řídícího výboru partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko  

(MAP ORP Hlinsko) 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Řídící výbor projektu s názvem: Místní akční plán rozvoje vzdělávání správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Hlinsko je platformou vytvořenou pro realizaci projektu MAP ORP Hlinsko. 

2. Řídící výbor MAP ORP Hlinsko je dobrovolným sdružením klíčových aktérů (subjektů), které aktivně 

podporují vzdělávání na území ORP Hlinsko, je vytvořen a funguje na principu partnerství. 

3. Garantem činnosti Řídícího výboru je Místní akční skupina Hlinecko, z.s. 

4. Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP ORP Hlinsko. 

5. Členové Řídícího výboru vzájemně spolupracují a zprostředkovávají přenos informací v území. 

 

Článek 2 

Složení Řídícího výboru 

1. Složení Řídícího výboru reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP ORP Hlinsko a je v souladu 

s Přílohou č. 2 výzvy 005 k předkládání projektů:  Postupy zpracování místních akčních plánů. 

2. Zástupci členů Řídícího výboru jsou navrženi z řad všech oslovených zástupců partnerů (všech 

institucí působících v oblasti vzdělávání) MAP ORP Hlinsko. 

3. Řídícího výbor MAP ORP Hlinsko bude pracovat ve složení 18 členů, každý člen má vždy 1 zástupce 

4. Řídící výbor bude pracovat ve složení zástupců členů: 

 zřizovatelů vesnických škol, 

 zřizovatelů městských škol, 

 vesnických mateřských škol, 

 městských mateřských škol, 

 Gymnázia K. V. Raise Hlinsko, 

 výborných učitelů mateřských škol, 

 výborných učitelů základních škol, 

 Domu dětí a mládeže Hlinsko, 

 školních družin, 

 organizací dalšího neformálního a zájmového vzdělávání, 

 Základní umělecké školy Hlinsko, 

 Pardubického kraje, 

 Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání, 

 Hospodářské komory, 

 rodičů venkovských škol, 

 rodičů městských škol, 
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 realizačního týmu – odborný manažer, 

 realizačního týmu – vedoucí manažer. 

5. Všichni zástupci členů Řídícího výboru se písemně vyjádřili k zájmu/nezájmu na účasti aktivit Řídícího 

výboru. 

 

Článek 3 

Činnost Řídícího výboru 

 

1. Členové Řídícího výboru schvalují: 

 dohodu o prioritách (analýzu, strategický rámec MAP, investiční priority), 

 akční plán (neinvestiční opatření, aktivity škol a aktivity spolupráce), 

 evaluaci (průběžnou a závěrečnou), 

 seznam relevantních aktérů, 

 komunikační strategii – pravidla pro zapojení dotčené veřejnosti a principy MAP. 

Článek 4 

Vznik a ukončení členství zástupců Řídícího výboru 

 

1. Účast jednotlivých zástupců členů Řídícího výboru je dobrovolná. 

2. Zástupce člena Řídícího výboru může kdykoli v průběhu realizace z Řídícího výboru odstoupit. Žádost 

k odstoupení musí být realizátorovi zaslána písemně. Členství zástupce zaniká k poslednímu dni 

následujícího měsíce po zaslání žádosti. 

3. V průběhu realizace projektu mohou zástupci partnerů zasílat realizátorovi návrhy na změnu 

obsazení zástupců Řídícího výboru, tento požadavek bude na nejbližším jednání Řídícího výboru 

projednán. 

4. Řídící výbor MAP ORP Hlinsko přijímá nové členy na základě výsledků hlasování. 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

1. Statut Řídícího výboru nabývá účinnosti schválením zástupců členů Řídícího výboru MAP. 

2. Všechny změny Statutu Řídícího výboru podléhají schválení zástupců členů Řídícího výboru MAP.  

3. Jednání Řídícího výboru MAP ORP Hlinecko se řídí schváleným Jednacím řádem MAP, který je 

přílohou tohoto dokumentu. 

 

V Hlinsku dne 23. 3. 2016 

 

……………………………………………………………….……  ………………………………………………………… 

Předseda Řídícího výboru MAP ORP Hlinsko  Za realizátora projektu MAP ORP Hlinsko 


