
 
 
 
 

 

STATUT 
ŘÍDÍCÍHO VÝBORU PROJEKTU 

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí 
s rozšířenou působností  Ústí nad Orlicí a Česká Třebová 

 
Článek I. 

Úvodní ustanovení 
1. Řídící výbor projektu Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí 

s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová (reg. č.: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000128 - zkrácený název projektu MAP Ústí nad Orlicí a Česká 
Třebová) je platforma vytvořená v rámci realizace projektu (dále jen „Řídící výbor“ ). 

2. Řídící výbor je ustanoven a funguje na základě partnerství a nemá právní subjektivitu. 
3. Řídící výbor je hlavním rozhodujícím orgánem partnerství MAP a představitelem MAP Ústí 

nad Orlicí a Česká Třebová. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání 
na území realizace MAP. 

 
Článek II. 

Působnost Řídícího výboru 
1. Řídící výbor a jeho role je spjata s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP Ústí nad 

Orlicí a Česká Třebová . 
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 

Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, 
b) schvaluje zásadní koncepční materiály týkající se MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, 
c) projednává a schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023, včetně seznamu 

investničních priorit a zajišťuje jeho aktualizaci, 
d) projednává a schvaluje finální MAP, 
e) dohlíží na realizaci projektu MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová 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 obsatli vzdělávání v daném území. 

 
Článek III. 

Složení Řídícího výboru 
1. Při sestavování Řídícho výboru je potřeba zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání 

v území ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Počet členů Řídícího výboru není pevně dán 
s tím, že v případě potřeby se může počet členů změnit.  

2. Složení Řídícího výboru pro území ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová se skládá ze zástupců 
jednotlivých dotčených skupin, minimálně jednoho: 
� zástupce realizátora projektu MAP 
� zástupce zřizovatelů škol  



 
 
 
 

 

� zástupce škol a školských zařízení  
� zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání 
� zástupce ZUŠ 
� zástupce kraje 
� zástupce KAP 
� zástupce rodičů 
� zástupce odborné veřejnosti 

3. Členy Řídícího výboru nominují jednotliví aktéři ve vzdělávání na základě oslovení realizátora 
projektu. V průběhu realizace mohou nové členy navrhnout stávající členové Řídícího výboru, 
jejich členství schvaluje Řídící výbor. 

4. V závažných případech činnosti člena Řídícího výboru proti smyslu projektu MAP, může 
zástupce realizátora nebo předseda Řídícího výboru navrhnout odvolání člena Řídícího 
výboru. O odvolání hlasuje Řídící výbor. 

5. V případě, že některý z členů není schopen dále plnit své povinnosti, může požádat 
o zproštění členství. 

6. V čele Řídícho výboru stojí předseda a místopředseda, kteří jsou zvoleni z řad svých členů na 
prvním zasedání. Předseda reprezentuje Řídící výbor navenek. V případě jeho nepřítomnosti 
ho zastupuje místopředseda. 

 
Článek IV. 

Organizace činnosti a jednání Řídícího výboru 
1. Činnost Řídícího výboru je organizačně, administrativně a technicky zabezpečována určenými 

pracovníky realizátora projektu MAS ORLICKO, z.s. 
2. Řídící výbor se schází minimálně 3x za kalendářní rok. 
3. Další postupy a organizace práce Řídícího výboru stanoví JEDNACÍ ŘÁD Řídícího výboru. 

 

Článek V. 
Závěrečné ustanovení 

1. Statut projednává a schvaluje Řídící výbor, včetně jeho případných změn.  
2. Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Řídícím výborem. 

 
 
 
V Ústí nad Orlicí dne 25. května 2016 
 

 
 
 
 

 
      ………………………………………………………………            
          Ing. Jaromíra Žáčková                     
                      předsedkyně  Řídícího výboru 
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