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Statut Řídicího výboru MAP 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III. 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022981 
 

Článek I. 

Základní ustanovení 

1. Řídicí výbor MAP je platforma zřízená v návaznosti na podmínky Výzvy č. 02_20_082 
Akční plánování v území pro účely a po dobu realizace projektu Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání ORP Rokycany III., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022981 (dále jen 
„projekt MAP III.“ a „ŘV MAP III.“), tj. na období od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2023. 

2. Realizátorem projektu je Město Rokycany (dále jen „realizátor“). Realizátor pro potřeby 
řízení a vedení projektu MAP III. vytvořil realizační tým pod vedením hlavního manažera 
projektu. Realizační tým plní roli sekretariátu ŘV MAP III. a zajišťuje organizaci jednání, 
správu dokumentace, archivaci a další nutné úkony vyplývající z potřeb realizace projektu 
MAP III. Složení realizačního týmu je shodné jako v předchozím období (Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II., CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609, trvání 
2018-2022, dále jen „MAP II.“), a to na základě zachování kontinuity procesu akčního 
plánování v území SO ORP Rokycany a na základě kladných výsledků závěrečného 
evaluačního šetření projektu MAP II. 

3. ŘV MAP III. je ustaven na základě principu partnerství a nemá právní subjektivitu.  

4. Role ŘV MAP III. je spjata s procesem plánování, tvorbou a schvalováním Místního 
akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III. a všech dílčích procesů, které jsou 
dány pravidly uvedenými v Postupech MAP III.1 

5. ŘV MAP III. je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP III., je tvořen zástupci 
klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v území SO ORP Rokycany, a při své 
činnosti představuje reprezentativní orgán z pohledu vzdělávání v daném území. 

6. ŘV MAP III. může vytvářet další organizační útvary (pracovní skupiny, platformy apod.), 
které definuje Organizační struktura MAP III.  

7. ŘV MAP III. si volí svého předsedu a místopředsedu, jednotlivé vedoucí pracovních 
skupin a definuje si vlastní postupy rozhodování, které jsou vymezeny Jednacím řádem 
ŘV MAP III. 

Článek II. 

Složení Řídicího výboru MAP III. 

1. Při sestavování a fungování ŘV MAP III. je potřeba vždy zajistit reprezentativnost 
z pohledu vzdělávání v území SO ORP Rokycany, tj. aby byli zastoupeni všichni klíčoví 
aktéři ovlivňující oblast vzdělávání v řešeném území a zároveň byl ŘV MAP III. 
akceschopný a flexibilní ve svém rozhodování. ŘV MAP III. pro území SO ORP Rokycany 
bude pracovat v souladu s postupy uvedenými v Postupech MAP III.  

2. Členy ŘV MAP III. jsou: 

- zástupce realizačního týmu projektu MAP III., 

- zástupci rodičů, 

- zástupci KAP pro území Plzeňského kraje,  

- zástupce MAS Světovina o.p.s., 

- zástupce Plzeňského kraje, 

 
1 Postupy MAP III. – Dokument celým názvem „Postupy MAP III – Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání, OP 

VVV Příloha č. 3 výzvy Akční plánování v území, č. 02_20_082 OP VVV“. 



 
 

Stránka 2 z 4  
 

- zástupci zřizovatelů škol – bez rozdílu zřizovatele, 

- zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují 

školy v území, 

- zástupce vedení škol (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol) - 

školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele),  

- učitelé, 

- zástupce ze školních družin, školních klubů, 

- zástupce ze základních uměleckých škol, 

- zástupce organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, 

- zástupce ITI – Plzeňská aglomerace, 

- zástupce Centra podpory NPI ČR – systémová podpora MAP. 

 

3. Jmenovitý seznam zástupců ŘV MAP III. je součástí Organizační struktury MAP. 

4. Členové ŘV MAP III. jsou povinni účastnit se zasedání ŘV MAP III. nebo vyslat svého 
náhradníka/zástupce, aktivně se podílet na práci ŘV MAP III. a plnit úkoly vyplývající 
z přijatých stanovisek; svou funkci vykonávají bezplatně. Členství v ŘV MAP III. je čestné 
a dobrovolné. 

5. K účasti v ŘV MAP III. v rámci projektu MAP III. byli osloveni všichni stávající členové ŘV 
MAP, který byl ustaven dne 22. 11. 2018 a pracoval již v předchozím období projektu 
MAP II. Členská základna ŘV MAP II. byla následně aktualizována v souladu s Postupy 
MAP III. a v návaznosti na deklaraci zájmu stávajících členů ŘV MAP o pokračování 
v aktivní činnosti i v průběhu trvání realizace projektu MAP III., tj. po dobu od 1.9.2022 do 
30.11.2023. 

6. Účast jednotlivých subjektů v ŘV MAP III. je dobrovolná a je pouze na jejich rozhodnutí, 
zda chtějí mít svého zástupce v ŘV MAP III. 

7. Své nominace mohou předkládat jednotlivé subjekty kdykoliv v průběhu realizace 
projektu MAP III., a to písemným návrhem doručeným realizačnímu týmu. 
O nominovaných následně jedná a hlasuje ŘV MAP III. na svém nejbližším zasedání.  

8. Ukončení působení zástupce subjektu v ŘV MAP III. sdělí subjekt písemně realizačnímu 
týmu. V případě, že popsaným způsobem rezignuje předseda ŘV MAP III., je na 
nejbližším zasedání ŘV MAP III. zvolen nový předseda. 

 

Článek III. 

Organizace Řídicího výboru MAP III. 

1. V čele ŘV MAP III. stojí předseda, volený z řad členů ŘV nadpoloviční většinou všech 
členů.  

2. Předseda řídí a podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně, svolává prostřednictvím 
realizačního týmu zasedání ŘV MAP III.   

3. V případě jeho nepřítomnosti předsedu zastupuje místopředseda ŘV MAP III., který je 
volený z řad členů ŘV nadpoloviční většinou všech členů na prvním jednání ŘV MAP III. 

4. Předseda ŘV zastupuje ŘV MAP III. navenek. 

 

Článek IV. 

Předmět činností Řídicího výboru MAP III. 

1. ŘV MAP III. je především platforma, kde se odehrává komunikace a spolupráce všech 
relevantních aktérů ve vzdělávání ve správním obvodu ORP Rokycany, která je hlavním 
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představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci 
MAP, zprostředkovává přenos informací v území, projednává a schvaluje Strategický 
rámec MAP do roku 2025, včetně dílčích dokumentů, definuje společnou představu 
o potřebách a prioritních tématech vzdělávání v území SO ORP Rokycany. Hlavním 
pracovním orgánem pro přípravu návrhů k projednávání ŘV MAP III. jsou jednotlivé 
pracovní skupiny MAP III. 

2. ŘV je tvořen klíčovými zástupci aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP III. 
Je sestaven v souladu s principem dobrovolnosti a reprezentativnosti v rámci partnerství 
MAP III. ŘV MAP III. se nepodílí na technické realizaci projektu MAP III., jeho těžištěm je 
práce s cílovou skupinou projektu MAP III. a mediace zájmů a priorit v místě partnerství. 

3. ŘV MAP III. na svém prvním zasedání projedná a schválí Statut, Jednací řád 
a Organizační strukturu MAP III., a to nadpoloviční většinou všech členů.  

4. Účastníci ŘV MAP III. pravidelně docházejí na jednání, reprezentují navenek své aktivity, 
spolupracují na projektech ostatních účastníků, navrhují řešení identifikovaných 
problémů, dohlíží na koordinaci a naplnění projektových aktivit, koordinují činnosti 
realizačního týmu projektu, podílí se na zprostředkování a přenosu informací v řešeném 
území, dohlíží na dodržování harmonogramu jednotlivých fází projektu, plní dle potřeby 
další úkoly související s realizací projektu MAP III.  

   

Článek V. 

Jednání Řídicího výboru MAP III. 

1. ŘV MAP III. se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za kalendářní rok, v případě 
potřeby lze členy svolat častěji. Podle aktuální potřeby také komunikuje prostřednictvím 
nástrojů elektronické komunikace, včetně možností schvalování usnesení „per rollam“. 

2. Jednání ŘV MAP III. svolává prostřednictvím realizačního týmu předseda, v jeho 
nepřítomnosti místopředseda ŘV MAP III.  

3. Jednání ŘV MAP III. jsou neveřejná. 

4. Způsob jednání a rozhodování ŘV MAP III. upravuje Jednací řád.  

 

Článek VI. 

Realizační tým projektu 

1. Realizační tým projektu MAP vede hlavní manažer projektu.   

2. Realizační tým projektu MAP má odpovědnost za realizaci projektu MAP III. v souladu 
s žádostí o podporu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III.“, reg. 
č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022981, Operační program Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (OP VVV), a v souladu s metodickými postupy výzvy: Akční plánování 
v území, č. 02_20_082 OP VVV. Projekt MAP III. je na území SO ORP Rokycany 
realizován v období od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2023. 

3. Realizační tým projektu MAP je složen z externích pracovníků Města Rokycany 
a pracovníků Odboru školství a kultury Městského úřadu Rokycany. 

4. Složení realizačního týmu, vymezení pracovních rolí, činnosti a odpovědnosti v rámci 
projektu MAP III. je ukotveno v Organizační struktuře MAP III.  

5. V rámci komunikační platformy realizační tým MAP zajišťuje informování dotčené 
veřejnosti, která není zapojena do činnosti ŘV ani do dalších útvarů organizační struktury 
MAP. 
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6. Realizační tým MAP, na návrh realizátora projektu MAP III., ustavuje pracovní skupiny 
a další útvary Organizační struktury, včetně jejich jmenovitého obsazení. Aktualizované 
znění Organizační struktury MAP III. předkládá na nejbližším jednání ŘV MAP III. 

Článek VII. 

Pracovní skupiny 

1. V rámci projektu MAP III.  jsou ustaveny 4 pracovní skupiny: 

- Pracovní skupina pro financování; 

- Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého 
žáka; 

- Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého 
žáka; 

- Pracovní skupina pro rovné příležitosti 

2. Pracovní skupinu řídí vedoucí pracovní skupiny. 

3. Vedoucí pracovní skupiny je odpovědný za naplnění výstupů pracovní skupiny, které jsou 
vymezeny metodickými Postupy MAP III. 

4. Vedoucí pracovní skupiny je součástí realizačního týmu a je za svoji činnost honorován 
v rámci projektu MAP III. 

5. Složení pracovních skupin, vymezení pracovních rolí, činnosti a odpovědností v rámci 
projektu MAP III. je stanoveno Organizační strukturou MAP.  

6. Počet členů pracovní skupiny není přesně definován, musí však být z hlediska 
konzultačního procesu validní.  

7. Členství v pracovní skupině je dobrovolné a není honorováno. Možnost zapojení do 
pracovních skupin je dána všem aktérům vzdělávání v území SO ORP Rokycany. 

 
Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení  
 

1. Statut projednává a schvaluje ŘV MAP III., včetně jeho případných změn.  

2. Tento Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení ŘV MAP III. 

  

  
 Schválil Řídicí výbor MAP jako aktuální platnou verzi č. 1.0, XI. 2022 

 
 

V Rokycanech dne 15. 11. 2022 

 

Ing. Tomáš Hůlka, předseda Řídicího výboru MAP  

  


