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Statut ŘídíIího výHoru MAP ORP VODŇANY 

 

I.  

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1. Statut ﾏístﾐího akčﾐího pláﾐováﾐí rozvoje vzděláváﾐí ﾐa úzeﾏí ORP Vodňaﾐy je 

základﾐí listiﾐou tohoto proIesu a slouží k vyﾏezeﾐí pravidel, kterýﾏi se akčﾐí 
pláﾐováﾐí rozvoje vzděláváﾐí řídí. 

2. Teﾐto dokuﾏeﾐt je veřejﾐý a řídí se jíﾏ všiIhﾐi účastﾐíIi ﾏístﾐího akčﾐího pláﾐováﾐí 
rozvoje vzděláváﾐí ﾐa úzeﾏí ORP Vodňaﾐy. 

3. ŘídíIí výHor Místﾐího akčﾐího pláﾐu rozvoje vzděláváﾐí pro úzeﾏí ORP Vodňaﾐy byl 

vytvořeﾐ v ráﾏIi realizaIe projektu „MAP v ORP Vodňaﾐy“. V ráﾏIi realizace projektu 

„MAP II v ORP Vodňaﾐy“ je doplﾐěﾐ o další poviﾐﾐé čleﾐy dle Postupů MAP II. 
4. Realizátoreﾏ projektu „MAP II v ORP Vodňaﾐy“ je MAS Vodňaﾐská ryHa, z.s. MAS 

Vodňaﾐská ryHa, z.s. prostředﾐiItvíﾏ adﾏiﾐistrativﾐího realizačﾐího týﾏu plﾐí roli 
sekretariátu ŘídíIího výHoru a zajišťuje orgaﾐizaIi jedﾐáﾐí, správu dokuﾏeﾐtaIe, 
arIhivaIi a další ﾐutﾐé úkoﾐy v ráﾏIi projektu. 
 

II. 

PRINCIPY  MAP 

1. ProIes MAP respektuje základﾐí priﾐIipy koﾏuﾐitﾐě vedeﾐého pláﾐováﾐí. Koﾏuﾐitﾐí 
pláﾐováﾐí je postup, který uﾏožňuje 

 svoHodﾐou účast oHčaﾐů ﾐa rozhodováﾐí o důležitýIh otázkáIh života 
komunity, 

 odraz vůle a potřeH oHyvatel regioﾐu při přijíﾏáﾐí usﾐeseﾐí zodpovědﾐýIh 
orgáﾐů,  

 pláﾐovat kroky a řešeﾐí tak, aby co nejlépe využívaly dostupﾐé zdroje a 

přiﾐášely tak Io ﾐejvětší užitek, 

 zprostředkovávat přeﾐos iﾐforﾏaIí v úzeﾏí. 
 

 

III. 

CÍL  MAP 

1. Cíleﾏ MAP je zvýšit kvalitu forﾏálﾐího, ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏového vzděláváﾐí tíﾏ, že 
je podporováﾐa spolupráIe zřizovatelů, základﾐíIh škol, předškolﾐíIh a školskýIh 
zařízeﾐí a ostatﾐíIh aktérů půsoHíIíIh ﾐa úzeﾏí ORP Vodňaﾐy ve vzděláváﾐí. 



 
 

)praIováﾐíﾏ dokuﾏeﾐtů MAP doIhází ke sjedﾐoIováﾐí vize rozvoje škol a koﾐIepIe 
vzdělávaIí politiky v úzeﾏí. 

 

IV.  

SLOŽENÍ A ORGÁNY ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

 

1. ŘídíIí výHor je hlavﾐím orgáﾐem, který koordiﾐuje proIes MAP SO ORP Vodňany a 

zároveň je platforﾏou, ﾐa ﾐíž se odehrává spolupráIe všeIh relevaﾐtﾐíIh aktérů ve 
vzděláváﾐí v daﾐéﾏ úzeﾏí. 

2. ŘídíIí výHor je tvořeﾐ zástupIi klíčovýIh aktérů ovlivňujíIíIh oHlast vzděláváﾐí ﾐa 
úzeﾏí SO ORP Vodňaﾐy, je vytvořeﾐ a fuﾐguje ﾐa priﾐIipu partﾐerství.  

3. ŘídíIí výHor Hyl ustaveﾐ již v předIhozíﾏ oHdoHí.  V ráﾏIi realizaIe projektu „MAP II 
v ORP Vodňaﾐy“ jsou v ﾐěﾏ zastoupeﾐy všeIhﾐy subjekty jako v projektu „MAP 
v ORP Vodňaﾐy“ a jsou doplﾐěﾐy o další poviﾐﾐé čleﾐy dle Postupů MAP II: 

 zástupIe RT MAP  
 zástupIi ze školﾐíIh družiﾐ, školﾐíIh kluHů   
 zástupIi ze základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol    
 zástupIe oHIí, které ﾐezřizují školu   
 zástupIe Ceﾐtra podpory projektu SRP v daﾐéﾏ kraji ふNIDVぶ    

4. ŘídíIí výHor ﾏůže ﾏít i další čleﾐy, kteří jsou ﾐoﾏiﾐováﾐi tak, aHy ŘídíIí výHor co 

ﾐejreprezeﾐtativﾐěji odrážel zastoupeﾐí čleﾐů v partﾐerství v úzeﾏí ORP Vodňaﾐy. 

5. Účast jedﾐotlivýIh suHjektů v ŘídíIíﾏ výHoru je doHrovolﾐá. Čleﾐové ŘídíIího výHoru 

jsou poviﾐﾐi účastﾐit se zasedáﾐí, aktivﾐě se podílet ﾐa práIi ŘídíIího výHoru a plnit 

úkoly vyplývajíIí z přijatýIh staﾐovisek; svou fuﾐkIi vykoﾐávají Hezplatﾐě. 

6. ŘídíIí výHor ﾏá předsedu voleﾐého z řad svýIh čleﾐů. Předseda zastupuje ŘídíIí výHor 
navenek. 

7. ŘídíIí výHor sIhvaluje StrategiIký ráﾏeI MAP do roku 2023, včetﾐě dílčíIh 
dokuﾏeﾐtů, které defiﾐují společﾐou představu o potřeHáIh a prioritﾐíIh téﾏateIh 
vzděláváﾐí v úzeﾏí ORP Vodňaﾐy. 

8. ŘídíIí výHor jedﾐá v souladu s JedﾐaIíﾏ řádeﾏ ŘídíIího výHoru. 

 

 

V. ZÁVEREČNÁ  USTANOVENÍ 

1. Statut sIhvaluje ŘídíIí výHor včetﾐě jeho případﾐýIh zﾏěﾐ. 
2. Statut ŘídíIího výHoru ﾐaHývá účiﾐﾐosti dnem jeho sIhváleﾐí. 

 

 

 

Statut ŘídíIího výHoru Hyl sIhváleﾐ dﾐe: ヲΒ. 5. ヲヰヱΓ 


