STATUT
ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II
pro MČ Praha 5
ČÁST 1
Obecná ustanovení
1. Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro MČ Praha 5 (dále jen
„Řídící výbor“) byl ustanoven v souladu s metodikou MŠMT „Postupy MAP II:
Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání - verze3“ jako přílohou
výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
VVV“ vyhlášené Řídícím orgánem OP VVV dne 15. listopadu 2017.
2. Řídící výbor je zřízen za účelem plánování, tvorby a schvalování Místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání II pro území městského obvodu Praha 5 (dále jen „MAP
Praha 5“).
3. Statut a Jednací řád Řídícího výboru schvaluje svým usnesením Řídící výbor.
ČÁST 2
Složení Řídícího výboru
1. Řídící výbor je sestaven na základě principu partnerství. Partnerstvím se rozumí
platforma spolupracujících subjektů.
2.















Řídící výbor je tvořen členy:
zástupce realizátora projektu MAP,
zástupce Magistrátu hl. města Prahy,
zástupce zřizovatele škol – MČ Praha 5,
zástupce zřizovatelů ostatních škol na území Prahy 5 a Slivence,
zástupce vedení škol zřizovaných MČ Praha 5,
zástupce vedení ostatních škol na území Prahy 5 a Slivence,
zástupce učitelů,
zástupce školních družin (platí pro ZŠ),
zástupce školních klubů,
zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin),
zástupce základních uměleckých škol,
zástupce krajského akčního plánu,
zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami, spolky rodičů nebo
organizacemi (NNO) sdružujícími rodiče,
zástupce centra podpory projektu SRP (NIDV),
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další zástupci dle platné metodiky“Postupy MAP II“ a dle návrhu členů Řídícího
výboru.

1. V čele Řídícího výboru je předseda Řídícího výboru (dále jen „předseda“), který je
volen členy.
2. Manažerem Řídícího výboru (dále jen „manažer“) je zástupce realizačního týmu
MAP.
3. Předsedu zastupuje místopředseda Řídícího výboru (dále jen „místopředseda“), který
je volen členy.
4. Členové jsou do funkce navrženi na období délky realizace projektu MAP.
5. Řídící výbor si může vytvářet pracovní skupiny pro řešení konkrétních úkolů či
záměrů.
6. Řídící výbor je svoláván dle potřeby a zadaných úkolů tak, aby se konal alespoň
dvakrát ročně (počítáno od zahájení projektu MAP Praha 5).
7. Způsob svolávání, pravidla jednání a rozhodování upravuje Jednací řád Řídícího
výboru.
8. Členové s hlasovacím právem jsou povinni se účastnit zasedání Řídícího výboru,
aktivně se podílet na jeho práci a plnit úkoly vyplývající z usnesení přijatých na jeho
zasedání.
9. Členem je subjekt, který byl přizván ke spolupráci a s tímto členstvím vyslovil
souhlas.
Prostřednictvím svého zástupce má práva:
 účastnit se jednání,
 hlasovat při jednání,
 vznášet návrhy, připomínky,
 navrhovat nové členy (partnery),
 navrhovat odvolání členů (partnerů),
 navrhovat předsedu,
 navrhovat odvolání předsedy.
10. Člen může být odvolán předsedou v následujících případech:
a) člen se nezúčastní dvou po sobě následujících zasedání Řídícího výboru,
b) člen podá vlastní žádost (návrh) na odvolání.
Předseda neprodleně oznámí tuto skutečnost manažerovi, projedná s ním důvody jeho
odvolání a požádá o navržení nového zástupce. Nový zástupce je navržen nejpozději do 15
pracovních dnů ode dne projednání důvodů odvolání stávajícího zástupce s předsedou.
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11. Zasedání Řídícího výboru se mohou na pozvání předsedy účastnit hosté bez
hlasovacího práva. Pozvání hostů mohou předsedovi navrhovat i členové. Jmenovitá
účast a důvod přizvání hostů musí být manažerovi oznámena nejpozději do 5
pracovních dnů od odeslání pozvánky na zasedání Řídícího výboru.
12. Člen, pokud se nemůže na zasedání dostavit, oznámí tuto skutečnost manažerovi
nejpozději do 5 pracovních dnů od odeslání pozvánky na zasedání Řídícího výboru.
ČÁST 3
Působnost Řídícího Výboru
1. Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem MAP.
2. Řídící výbor je především platformou, na níž se odehrává spolupráce všech
relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na základě reprezentativního
zastoupení).
3. Řídící výbor projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP.
4. Řídící výbor zprostředkovává přenos informací v území.
5. Řídící výbor schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023 a finální MAP.
6. Řídící výbor na svém prvním zasedání projedná a schválí Statut a Jednací řád.
Schválený statut a Jednací Řád Řídícího výboru předkládá realizátor projektu v
první zprávě o realizaci projektu.
ČÁST 4
Přijímání usnesení
1. Usnesení Řídícího výboru jsou přijímána zpravidla konsensuálně. Pokud se nepodaří
dospět k rozhodnutí tímto způsobem, je možné pro přijetí rozhodnutí využít hlasování,
které je upraveno v jednacím řádu.
2. V mimořádných případech může předseda použít proceduru písemného projednávání.
ČÁST 5
Závěrečné ustanovení
1. Tento Statut nabývá účinnosti dnem schválení Řídícím výborem.
2. O změnách či doplňcích k tomuto Statutu může rozhodnout pouze Řídící výbor.

V Praze dne 3. 4. 2019

………………………………..
Mgr. Renáta Zajíčková
předsedkyně ŘV MAP
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