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Statut Řídícího výboru MAP ORP VODŇANY
I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Statut místního akčního plánování rozvoje vzdělávání na území ORP Vodňany je základní
listinou tohoto procesu a slouží k vymezení pravidel, kterými se akční plánování rozvoje
vzdělávání řídí.
2. Tento dokument je veřejný a řídí se jím všichni účastníci místního akčního plánování rozvoje
vzdělávání na území ORP Vodňany.
3. Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ORP Vodňany byl vytvořen
v rámci realizace projektu „MAP III v ORP Vodňany“ dle Postupů MAP III.
4. Realizátorem projektu „MAP III v ORP Vodňany“ je MAS Vodňanská ryba, z.s.
a prostřednictvím administrativního realizačního týmu plní roli sekretariátu Řídícího výboru
a zajišťuje organizaci jednání, správu dokumentace, archivaci a další nutné úkony v rámci
projektu.

II.
PRINCIPY MAP
1. Proces MAP respektuje základní principy komunitně vedeného plánování. Komunitní
plánování je postup, který umožňuje:
 svobodnou účast občanů na rozhodování o důležitých otázkách života komunity,
 odraz vůle a potřeb obyvatel regionu při přijímání usnesení zodpovědných orgánů,
 plánovat kroky a řešení tak, aby co nejlépe využívaly dostupné zdroje a přinášely tak
co největší užitek,
 zprostředkovávat přenos informací v území.

III.
CÍL MAP
1. Cílem MAP je zvýšit kvalitu formálního, neformálního a zájmového vzdělávání tím, že je
podporována spolupráce zřizovatelů, základních škol, předškolních a školských zařízení a
ostatních aktérů působících na území ORP Vodňany ve vzdělávání. Zpracováním dokumentů
MAP dochází ke sjednocování vize rozvoje škol a koncepce vzdělávací politiky v území.

IV.
SLOŽENÍ A ORGÁNY ŘÍDÍCÍHO VÝBORU
1. Řídící výbor je hlavním orgánem, který koordinuje proces MAP SO ORP Vodňany a zároveň je
platformou, na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném
území.
2. Řídící výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území SO
ORP Vodňany, je vytvořen a funguje na principu partnerství.
3. Řídící výbor byl ustaven v rámci realizace projektu „MAP III v ORP Vodňany“ a jsou v něm
zastoupeny všechny subjekty dle Postupů MAP III:
 zástupce RT MAP,
 zástupci zřizovatelů škol,
 zástupci vedení škol,
 zástupce učitelů,
 zástupce ze školních družin, školních klubů,
 zástupce základních uměleckých škol,
 zástupce organizací neformálního vzdělávání,
 zástupce KAP,
 zástupce rodičů,
 zástupce obcí, které nezřizují školu,
 zástupce MAS působící na území ORP Vodňany,
 zástupce ORP Vodňany,
 zástupce institucí, které spolupracují se školami,
 zástupce mikroregionu na území MAP.
4. Řídící výbor může mít i další členy, kteří jsou nominováni tak, aby Řídící výbor
co nejreprezentativněji odrážel zastoupení členů v partnerství v území ORP Vodňany.
5. Účast jednotlivých subjektů v Řídícím výboru je dobrovolná. Členové Řídícího výboru jsou
povinni účastnit se zasedání, aktivně se podílet na práci Řídícího výboru a plnit úkoly
vyplývající z přijatých stanovisek, svou funkci vykonávají bezplatně.
6. Řídící výbor má předsedu voleného z řad svých členů. Předseda zastupuje Řídící výbor
navenek.
7. Řídící výbor schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2025, včetně dílčích dokumentů, které
definují společnou představu o potřebách a prioritních tématech vzdělávání v území ORP
Vodňany.
8. Řídící výbor jedná v souladu s Jednacím řádem Řídícího výboru.

V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Statut schvaluje Řídící výbor včetně jeho případných změn.
2. Statut Řídícího výboru nabývá účinnosti dnem jeho schválení.
Statut Řídícího výboru byl schválen Řídícím výborem dne 19. 5. 2022.

