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STATUT   
ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

 
Místního akčního plánu (dále jen „MAP“) rozvoje vzdělávání  

v území ORP Slavkov u Brna 

 
 

Článek I 
Úvodní ustanovení 

 

1. Dnem 1. 10. 2018 byla zahájena realizace projektu MAP II rozvoje vzdělávání v ORP 
Slavkov u Brna, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008843 (dále jen 
„projekt“). 
 

2. Projekt je realizován v rámci výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání II (dále jen „výzva“) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání. 

 
3. V souladu s metodikou výzvy je součástí projektu vznik a působnost Řídícího výboru 

(dále jen „ŘV“) Místního akčního plánu (dále jen „MAP“). 
 

4. Tento statut ŘV upravuje vznik, jmenování, způsob jednání, působnost a práva a 
povinnosti členů ŘV MAP v území ORP Slavkov u Brna. ŘV schvaluje statut na svém 
prvním zasedání. 

 
 

Článek II 
Složení a jmenování ŘV 

 

1. ŘV je složen v souladu s naplňováním principu partnerství ze zástupců projektu a 
klíčových aktérů ovlivňujících vzdělávání v území ORP Slavkov u Brna. Složení ŘV 
představuje reprezentativní zastoupení klíčových aktérů v oblasti vzdělávání v území 
ORP Slavkov u Brna. 

 
2. Složení ŘV respektuje metodiku výzvy a odpovídá požadavkům Postupům MAP II 

(příloha č. 3 výzvy). 
 

 
 
 
 
 
 
 



          

 
3. ŘV má následující zastoupení: 

 

 

Povinné složení ŘV  
dle přílohy č. 3 výzvy 02_17_047 

Členové ŘV MAP 
 v území ORP Slavkov u Brna  

(dále jen „ORP“) 

Zástupce RT MAP 
 

Hlavní manažer projektu 

Zástupci zřizovatelů 
 

Zástupci obcí z území ORP  

Vedení škol bez rozdílu zřizovatele 
 

Ředitelé MŠ a ZŠ v území ORP  

Učitelé 
 

Učitelé působící ve školách v území ORP 

Zástupci ze školních družin, školních 
klubů 

Zástupci školních družin škol v území ORP 

Zástupci základních uměleckých škol 
 

Ředitel ZUŠ Františka France, Slavkov u Brna 

Zástupce organizací neformálního 
vzdělávání a středisek volného času 

Zástupce zájmové organizace (NNO) 
pracující s dětmi do 15 let věku v území ORP 

Zástupce KAP 
 

Zástupce KAP Jihomoravského kraje 

Zástupce rodičů 
 

Rodiče žáků navštěvujících školy v ORP 

Zástupce obcí, které nezřizují školu, 
ale děti a žáci těchto obcí navštěvují 
škol v území 

 
nerelevantní 

Lokální konzultant ASZ 
 

nerelevantní 

Zástupce ITI/IPRÚ 
 

Zástupce ITI Brněnské metropolitní oblasti 

Zástupce MAS 
 

Zástupce MAS Slavkovské bojiště 

Zástupce ORP, pokud není ORP 
žadatelem/realizátorem nebo 
partnerem projektu MAP II 

 
nerelevantní 

Zástupce Centra podpory projektu 
SRP v daném kraji (NIDV) 

Zástupce NIDV, krajské pracoviště Brno 

Zástupce všech dílčích části nebo 
klastrů škol (jsou-li v MAP ukotveny) 

nerelevantní 

Nepovinní členové ŘV 
dle přílohy č. 3 výzvy 02_17_047 

Členové ŘV MAP 
 v území ORP Slavkov u Brna  

(dále jen „ORP“) 

Zástupce mikroregionů na území 
MAP 

Zástupce DSO Ždánický les a Politaví 

 

 



          

4. Realizační tým projektu osloví konkrétní osoby s žádostí o členství v ŘV. Složení ŘV může 
být doplněno a upravováno v souladu s článkem V tohoto statutu. 

 
5. Na jednání ŘV mohou být přizvány další osoby a hosté. 

 
6. Členové ŘV volí a odvolávají ze svého středu předsedu, jehož funkční období je totožné 

s harmonogramem realizace projektu. 
 
7. Konkrétní personální obsazení členů ŘV bere ŘV na vědomí na svém prvním jednání. 

Každá změna personálního obsazení členů ŘV trvalého charakteru je členům ŘV dána na 
vědomí realizačním týmem projektu na nejbližším zasedání ŘV. 

 
 

Článek III  
Jednání ŘV 

 

1. ŘV se schází dle potřeby, obvykle však zhruba jednou za půl roku a jedná v souladu se 
schváleným jednacím řádem. ŘV podle aktuální potřeby také komunikuje 
prostřednictvím telefonů a e-mailů. 

 
 
 

Článek IV 
Působnost ŘV 

 

1. ŘV: 
a. je základním řídícím prvkem pro vytváření MAP v území ORP Slavkov u Brna 
b. představuje klíčovou platformu pro realizaci partnerství v rámci MAP v území ORP 

Slavkov u Brna 
c. odpovídá za strategické řízení a rozhodování o systémových opatřeních k dosažení 

cílů a priorit MAP v území ORP Slavkov u Brna 
d. je hlavním pracovním orgánem partnerství v rámci MAP v území ORP Slavkov u Brna 
e. projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP v území ORP 

Slavkov u Brna 
f. schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023 

 
 

Článek V 
Práva a povinnosti členů ŘV 

 

1. Členové ŘV jsou oprávněni účastnit se jednání ŘV. Člen ŘV je oprávněn pro případ 
nepřítomnosti určit svého zástupce pro jednání ŘV, a to nejpozději 1 den před jednáním 
ŘV. Tento zástupce má na jednání ŘV stejná práva a povinnosti jako člen ŘV, včetně 
práva výkonu hlasovacích a spolurozhodovacích práv. Předpokládá se kontinuita účasti 
člena ŘV, anebo jím jmenovaného zástupce na jednáních ŘV. 

 
2. Členové ŘV jsou povinni si navzájem sdělovat relevantní skutečnosti týkající se činnosti 

ŘV, o kterých se v souvislosti s výkonem svých činností dozví. 



          

 
3. Členové ŘV se při jednání řídí pokyny předsedy. Tato povinnost se nevztahuje na 

rozhodování v ŘV. 
 
 

Článek VI 
Zánik členství a funkcí v řídícím výboru 

 

1. Členství v ŘV končí zánikem instituce, která člena do ŘV jmenovala. 
 
2. Členové ŘV mohou ukončit své členství a odstoupit z ŘV písemným oznámením této 

skutečnosti předsedovi ŘV. 
 
3. Členství v ŘV též může zaniknout z rozhodnutí instituce, která člena do ŘV jmenovala. 

Takové rozhodnutí je dotyčná instituce povinna písemně oznámit předsedovi ŘV. 
 

 
Článek VII 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Změny statutu schvaluje ŘV. 
 

2. Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení ŘV na jeho prvním jednání. 


