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                                  STATUT 

                   Řídícího výboru MAP Tanvaldsko III 

 
 

Článek I  

Úvodní ustanovení 
1. Místní akční skupina Rozvoj Tanvaldska z.s. (dále jen „MAS Rozvoj Tanvaldska") jako zpracovatel a 

nositel projektu Místního akčního plánu vzdělávání správního obvodu ORP Tanvald, 
spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a s přiděleným registračním 
číslem  CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021410 (dále jen „Projekt"), a zřizuje Řídící výbor MAP 
Tanvaldsko III (dále jen „Řídící výbor"). 

2. Řídící výbor je ustanoven a funguje na základě principu partnerství a nemá právní subjektivitu. 
3. Řídící výbor je hlavním rozhodujícím orgánem partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 

II pro území SO ORP Tanvald (dále jen „MAP“) a zároveň je i jeho představitelem. Je tvořen zástupci 
klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území realizace MAP. 

4. Řídící výbor může vytvářet další platformy a orgány a vysílat zástupce do jiných platforem (pracovní 
skupiny, apod.). 

5. Řídící výbor si volí svého předsedu, jednotlivé vedoucí pracovních skupin a definuje si vlastní postupy 
rozhodování. 

6. Řídící výbor se zřizuje na dobu realizace Projektu. 
 

 

Článek II 
Předmět činnosti Řídícího výboru 

1. Řídící výbor a jeho role je spjata s procesem plánování, tvorbou a schvalováním MAP. 
2. Na svém prvním zasedání projedná a schválí Statut a Jednací řád. 
3. Řídící výbor plní zejména tyto úkoly: 

a) projednává, připomínkuje a vyjadřuje se k pracovním verzím koncepčních materiálů MAP, 
b) schvaluje zásadní koncepční materiály týkající se MAP, 
c) projednává a schvaluje Strategický rámec MAP, včetně seznamu investičních priorit a zajišťuje 

jeho aktualizaci, 
d) projednává a schvaluje finální MAP, 
e) dohlíží na realizaci Projektu  po celou jeho dobu a podílí se na jeho následné implementaci, 

f) podílí se na zprostředkování a přenosu informací v území, 
g) plní dle potřeby další úkoly související s realizací projektu, 

h) řeší další společné aktuální problémy v oblasti vzdělávání v daném území. 

 
 

Článek III 

Organizace Řídícího výboru  

Předseda 
1. V čele řídícího výboru stojí předseda, volený z řad členů Řídícího výboru nadpoloviční většinou všech 

přítomných členů. 
2. Předseda řídí a svolává prostřednictvím realizačního týmu zasedání Řídícího výboru. 
3. V případě nepřítomnosti zastupuje předsedu na základě plné moci jím určený zmocněnec. 
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Členové Řídícího výboru 
Při sestavování Řídícího výboru je potřeba zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání v území SO ORP 
Tanvald. Počet členů Řídícího výboru není pevně dán s tím, že v případě potřeby se může počet členů 
změnit. 
 
Řídící výbor se skládá ze zástupců jednotlivých dotčených skupin: 

a) zástupce RT MAP IIII, 
b) zástupci Libereckého kraje, Krajského akčního plánu vzdělávání (KAP) 
b) zástupci zřizovatelů škol , 
c) zástupci vedení škol, 
d) zástupci učitelů, 
e) zástupci ze školních družin, školních klubů, 
f) zástupci základních uměleckých škol, 
g) zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na území 

daného MAP, 
h) zástupce rodičů  
j) zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území MAP 
k) lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování  
l) zástupce Mikroregionu Tanvaldsko, 
m) zástupce MAS působících na území daného  
n) zástupce ORP 
o) zástupce Centra podpory projektu SRP v Libereckém kraji 
p) další zástupci dle návrhů členů Řídícího výboru. 

 

Pracovní skupiny  
1. V pracovních skupinách jsou zastoupeni všichni klíčoví aktéři  formálního a neformálního vzdělávání 

v území. Založení konkrétní pracovní skupiny navrhují a schvalují členové řídícího výboru. 
2. Členy pracovní skupiny navrhuje a dle potřeby, ve spolupráci s realizačním týmem projektu , svolává 

vedoucí pracovní skupiny, který je zvolen Řídícím výborem. 
3. Počet členů pracovní skupiny není přesně definován, musí však být z hlediska konzultačního procesu 

validní. 
4. Úlohou pracovních skupin je vznášet svá stanoviska, náměty a připomínky k podkladům, které obdrží 

od realizačního týmu, nebo Řídícího výboru a podílet se tak na konzultačním procesu.  Pracovní 
skupiny se vyjadřují k výstupům analytických šetření, problémovým okruhům, klíčovým problémům, 
prioritám, investičním potřebám, navrženým opatřením, k aktivitám spolupráce apod. 
 
 

Článek IV 
Vznik a ukončení členství v Řídícím výboru 

1. V případě, že některý z členů Řídícího výboru není schopen dále plnit své povinnosti člena ŘV dle čl.II 
tohoto statutu, může realizátor projektu požádat o zproštění členství. Žádost je potřebné zaslat 
realizátorovi projektu písemně. 

2. V případě, že popsaným způsobem rezignuje předseda ŘV, je na nejbližším zasedání ŘV zvolen nový 
předseda. V tom případě svolává jednání ŘV manažer projektu MAP III. 

3. Nové členy navrhuje realizátor projektu na základě nominací předložených subjekty působících ve 
vzdělávání na území SO ORP Tanvald. ŘV MAP IIII přijímá nové členy na svém nejbližším zasedání a to 
hlasováním, k přijetí nového člena je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů ŘV. 
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Článek IV 
Jednání Řídícího výboru 

1. Řídící výbor se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. 
2. Způsob jednání a rozhodování Řídícího výboru je upraven Jednacím řádem. Tento řád vstupuje v 

účinnost a platnost dnem odsouhlasení statusu Řídícího výboru MAP. 
3. Změny v jednacím řádu projednává a schvaluje Řídící výbor MAP na svých jednáních 
 

Článek V 
Závěrečná ustanovení 

1. Statut projednává a schvaluje Řídící výbor MAP III, včetně jeho případných změn. 
2. Tento Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem  jeho schválení Řídícím výborem. 
 
 
V Jiřetíně pod Bukovou 4.4.2022 
 
 
 
 
                                                  ………………………………………………………. 
                                                    předseda ŘV MAP Tanvaldsko III 


