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1 Článek I.
Úvodní ustanovení
Tento statut upravuje zejména postavení, úkoly a složení Řídícího výboru Místního akčního plánu
vzdělávání v ORP Břeclav II (dále jen „MAP v ORP Břeclav II“), který je na území obce
s rozšířenou působností Břeclav (dále jen „ORP Břeclav“) stálým řídicím, iniciačním
a koordinačním orgánem v oblasti přípravy, zpracování a realizace Místního akčního plánu
vzdělávání v ORP Břeclav II.
Partnerství Místního akčního plánu vzdělávání (dále jen „Partnerství MAP“) je dobrovolným
uskupením spolupracujících subjektů, aktivně podporujících rozvoj vzdělávací soustavy v území
ORP Břeclav. Partnerství zde není ve smyslu projektového finančního nebo nefinančního
partnerství.
Řídící výbor MAP v ORP Břeclav II (dále jen „Řídící výbor MAP“) byl ustaven dne 27.9.2018 v
souladu s Metodikou tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání - Postupy MAP II vydané
MŠMT jako přílohou výzvy č. 02_17_047 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II“, vyhlášené
Řídícím orgánem OP VVV dne 15. listopadu 2017.
2 Článek II.
Působnost Řídícího výboru MAP v ORP Břeclav II
Řídící výbor MAP je hlavním pracovním orgánem Partnerství MAP.
Řídící výbor MAP je především platformou, na níž se odehrává spolupráce všech relevantních
aktérů ve vzdělávání v daném území, a to na základě reprezentativního zastoupení odpovídající
složení Partnerství MAP.
Řídící výbor MAP projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP.
Řídící výbor schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023, Místní akční plán rozvoje vzdělávání
a další povinné výstupy projektu, jejichž schválení je vyžadováno a je zodpovědný za jejich
realizaci.
Řídící výbor MAP jedná v souladu s Jednacím řádem Řídícího výboru MAP.
3 Článek III.
Složení Řídícího výboru MAP v ORP Břeclav II
Řídící výbor MAP je tvořen zástupci klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území
MAP v ORP Břeclav II.
Při sestavování a případné obměně členů Řídícího výboru MAP je potřeba vždy zajistit
reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území.
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Seznam členů Řídícího výboru MAP vede realizační tým MAP.
Řídící výbor MAP má povinné členy, kterými jsou:
a) zástupce realizačního týmu MAP,
b) zástupci zřizovatelů škol - školy bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních,
c) zástupci učitelů,
d) zástupci školních družin, školních klubů,
e) zástupci základních uměleckých škol,
f) zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času. které působí na území
daného MAP
g) zástupci vedení škol – ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol (školy mateřské a
základní bez rozdílu zřizovatele)
h) zástupce KAP (Krajský akční plán),
i) zástupce rodičů,
j) lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování – povinný partner pro územní obvody
obcí ORP, na kterých se nachází sociálně vyloučená lokalita zařazená do Koordinovaného
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám,
k) zástupce ITI nebo IPRÚ – pouze v relevantních případech, tj. území MAP, které se překrývá s
územím, pro které je zpracováno ITI nebo IPRÚ,
l) zástupce MAS působících na území daného MAP (výjimkou je stav, kdy MAS v území není
anebo pokud je MAS zároveň žadatelem/realizátorem projektu MAP II),
m) zástupce ORP, pokud není ORP žadatelem/realizátorem nebo partnerem projektu,
n) zástupce Centra podpory projektu SRP (Strategické řízení a plánování NIDV) – systémová
podpora MAP,
o) zástupců obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území
(pokud je pro daný MAP relevantní),
p) zástupce všech dílčích částí nebo klastrů škol (pokud jsou vdaném MAP ukotveny).
Krom povinných zástupců mohou být členy Řídícího výboru MAP také:
a) zástupce mikroregionů na území MAP,
b) zaměstnavatelé v daném území,
c) zástupci institucí, které spolupracují se školami,
d) zástupce VŠ, především pedagogických fakult,
e) zástupci sociálních služeb pracujících s dětmi a rodiči ohroženými sociálním vyloučením
a chudobou,
f) další zástupci dle návrhu dalších členů Řídícího výboru MAP.
Dále může mít další členy, kteří jsou nominováni tak, aby Řídící výbor MAP co nejreprezentativněji
odrážel zastoupení členů v Partnerství MAP.
Řídící výbor MAP si ze svého středu zvolí předsedu Řídícího výboru MAP. Předseda Řídícího
výboru MAP může být v průběhu realizace změněn novou volbou.
Účast zástupců jednotlivých subjektů v Řídím výboru MAP je dobrovolná a závisí na zájmu
jednotlivých subjektů, zda chtějí mít svého zástupce v Řídícím výboru MAP.
Řídící výbor MAP se schází 2 x ročně a dále dle potřeby v návaznosti na nezbytnost schválení
dílčích výstupů projektu a závazných dokumentů projektu.
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3.10 Řídící výbor MAP byl ustanoven a činnost vykonával již v předchozím období v rámci projektu
MAP v ORP Břeclav (reg.číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588). Řídící výbor MAP byl
doplněn o nové členy v souladu s Metodikou tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání Postupy MAP II a bude ve své činnosti pokračovat v navazujícím projektovém období od 1.7.2018
do 30.6.2021.
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4 Článek IV.
Práva a povinnosti členů
Člen Řídícího výboru MAP má právo zejména:
a) účastnit se jednání Řídícího výboru MAP,
b) hlasovat při jednání Řídícího výboru MAP (popřípadě hlasovat formou „Per rollam“),
c) vznášet návrhy, připomínky, podílet se na práci Řídícího výboru MAP,
d) navrhovat nové členy (partnery),
e) navrhovat odvolání členů (partnerů),
f) navrhovat předsedu Řídícího výboru MAP,
g) navrhovat odvolání předsedy Řídícího výboru MAP.
Předseda řídícího výboru má dále právo:
a) předsedat jednáním Řídícího výboru MAP a řídit jej dle Jednacího řádu,
b) řídit hlasování Řídícího výboru MAP,
c) reprezentovat Partnerství MAP.
5 Článek V.
Závěrečná ustanovení
Statut projednává a schvaluje Řídící výbor MAP v ORP Břeclav II. včetně jeho případných změn.
Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení na jednání Řídícího výboru MAP v ORP
Břeclav II.

V Břeclavi dne 27.9.2018

____________________________
předseda Řídícího výboru MAP
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