
 

 

 
 
Statut Řídicího výboru projektu  
MAP Praha 12 
 
 
Článek 1 
Úvodní ustanovení 
 
1. Řídicí výbor místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (dále jen Řídicí 
výbor), je hlavním pracovním orgánem projektu MAP Praha 12. Je tvořen 
zástupci klíčových aktérů, kteří ovlivňují oblast vzdělávání ve správním 
obvodu Prahy 12, tj. Městská část Praha 12 a Městská část Praha-Libuš.  
 
2. Řídicí výbor je zřízen z důvodu realizace projektu MAP Praha 12, 
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000068, na základě 
materiálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Postupy zpracování 
místních akčních plánů“. 

 
3. Řídicí výbor je zřízen za účelem projednávání postupu zpracování MAP Praha 12. 
Jeho úkolem je plánování, tvorba a schvalování místního akčního plánu vzdělávání. 
Jeho dílčí úkoly jsou uvedeny v Článku 2. 
 
Článek 2 
Působnost Řídicího výboru 
 
Řídicí výbor je platformou, kde se odehrává především spolupráce všech zapojených 
relevantních aktérů (organizací, odborníků), kteří působí ve vzdělávání. 
Řídicí výbor plní tyto úkoly: 
a) Řídicí výbor projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP. 
b) Řídicí výbor zprostředkovává přenos informací o realizaci MAP v území. 
c) Řídicí výbor schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023 a další potřebné 
dokumenty, které souvisejí s realizací projektu MAP Praha 12. 
d) Řídicí výbor schvaluje finální podobu místního akčního plánu. 
 
Článek 3 
Složení Řídicího výboru 
 
1. Řídicí výbor je složen z povinných a doporučených zástupců z různých 
organizací a dotčených skupin tak, aby byl reprezentativní z pohledu 
vzdělávání v uvedené oblasti. 
 

                      2. V rámci projektu byli osloveni tito zástupci: 
                      - zástupce realizátora projektu MAP, členové realizačního týmu projektu, 
 
                      - zástupci zřizovatele škol a školských zařízení, 



 

 

- ředitelé základních, mateřských a základních uměleckých škol, domu dětí a 
mládeže, 
- zástupci pedagogických pracovníků z uvedených škol a školských zařízení, 
- zástupci z řad rodičů, 
- zástupci z nestátních neziskových organizací, které pracují s dětmi a 
mládeží, 
- zástupce Krajského akčního plánu, 
- zástupci Magistrátu hlavního města Prahy, 
- další zástupci, kteří se podílejí na vzdělávání ve správním obvodu Prahy 12. 
 
3. Každý člen Řídicího výboru má hlasovací právo. 
4. Řídicí výbor je řízen Předsedou, který je volen členy Řídicího výboru na 
prvním jednání Řídicího výboru. 
5. Předseda řídí jednání dle Jednacího řádu Řídicího výboru. 
 
Článek 4 
Organizace činnosti Řídicího výboru 
 
1. Způsob a organizaci práce Řídicího výboru stanovuje Jednací rád Řídicího 
výboru, který schvaluje Řídicí výbor na prvním zasedání Řídicího výboru. 
2. Činnost Řídicího výboru je organizačně, administrativně a technicky 
zabezpečována Realizačním týmem projektu. 
 
Článek 5 
Závěrečná ustanovení 
 
1. Statut projednává a schvaluje Řídicí výbor včetně případných změn. Změny 
jsou zaznamenávány formou dodatku. 
 
2. Tento Statut nabývá účinnosti po schválení Řídicím výborem a Radou 
městské části Prahy 12. 
 
 
V Praze dne 30. 8. 2016                                                  Mgr. Zbyněk Boublík 
                                                                                          předseda Řídicího výboru 
 
 
 

 


