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Území pro realizaci Místního akčního plánu III dále (dále MAP III) bylo schváleno Regionální stálou 
konferencí Libereckého kraje dne 24. 3. 2021. Jedná se o území SO ORP Semily bez města Vysoké nad 
Jizerou. V území došlo k dohodě, že realizátorem projektu bude MAS Brána do Českého ráje, z.s. (dále 
MAS).  

 
Článek I.  

Základní ustanovení 

1. Řídící výbor (dále ŘV) je platforma zřízená na dobu nutnou k realizaci aktivit a uzavření všech 
formálních náležitostí projektu „MAP Semilsko III“. 

2. ŘV je hlavním pracovním orgánem partnerství místního akčního plánu vzdělávání v území 
a řídícím, iniciačním a schvalovacím orgánem projektu MAP Semilsko III.  

3. ŘV nemá právní subjektivitu.  
4. ŘV formálně zaniká prostým rozpuštěním na svém závěrečném zasedání po ukončení projektu 

MAP Semilsko III, ale jako platforma aktérů spolupráce vzdělávání funguje v území neformálně 
dále na základě schváleného Memoranda.  
 

Článek II.  

Předmět činnosti Řídícího výboru 

1. ŘV na svém prvním zasedání zvolí ze svých řad předsedu, který bude zastupovat ŘV navenek 
a řídit jeho jednání.  

2. V případě nepřítomnosti předsedy na zasedání ŘV zastupuje předsedu jím určený člen ŘV.  
3. ŘV projednává a schvaluje Statut a jednací řád ŘV a jejich změny.  
4. ŘV schvaluje za členy navržené zástupce partnerů a subjektů v řešeném území. 
5. ŘV dále plní zejména tyto úkoly:  

a) projednává, připomínkuje a schvaluje dílčí části strategického koncepčního materiálu 
MAP včetně Strategického rámce MAP,  

b) schvaluje průřezová a volitelná témata MAP, 
c) vymezuje a schvaluje pracovní skupiny,  
d) dle potřeby konzultuje své kroky s dalšími odborníky a experty pro jednotlivá témata,  
e) projednává a schvaluje konečnou verzi Strategického dokumentu MAP,  
f) dohlíží na realizaci MAP a podílí se na jeho následné implementaci,  
g) řeší další společné aktuální problémy v oblasti vzdělávání.  

6. ŘV vykonává svou činnost v souladu se závaznými metodickými pokyny pro MAP III.  

 

 

STATUT 

Řídícího výboru místního akčního plánu vzdělávání ORP Semily III 
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Článek III. 

Složení Řídícího výboru 

1. ŘV pro realizaci projektu tvoří minimálně 13 členů. Počet se může v průběhu realizace 
projektu měnit, zejména rozšířit, v odůvodněných případech mohou jmenovaní zástupci 
z pozice člena ŘV odstoupit.  

2. Složení ŘV se skládá ze zástupců jednotlivých partnerů – aktérů v oblasti vzdělávání 
v řešeném území SO ORP Semily bez města Vysoké nad Jizerou a tvoří jej zástupci těchto 
subjektů: 
- zástupce realizačního týmu MAP 
- zástupci zřizovatelů škol 
- vedení škol (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol) 
- učitelé 
- zástupci ze školních družin, školních klubů 
- zástupci ze základních uměleckých škol 
- zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času 
- zástupce KAP 
- zástupce MAS působících na území MAP 
- zástupce rodičů 
- zástupce obcí, které nezřizují školu 
- zástupce MAS Brána do Českého ráje, z.s. 
- zástupce ORP 

3. Člen ŘV může zastupovat více subjektů.  
 

Článek IV. 

Práva a povinnosti členů ŘV 

1. Členství v ŘV je dobrovolné, nominaci členů provádí realizátor projektu nebo zástupci 
jednotlivých partnerů dle č. III., odst. 2. tohoto Statutu.  

2. Členy schvaluje ŘV.  
3. Členství v ŘV je čestné a není honorováno.  
4. Členství v ŘV a pracovních skupinách MAP se nevylučuje.  
5. Člen ŘV může za sebe na jednání vyslat zástupce.  
6. Každý člen má povinnost seznámit se se Statutem a Jednacím řádem ŘV a řídit se jimi.  

 

Článek V.  

Organizace činnosti a jednání ŘV 

1. Organizačně činnost ŘV zabezpečuje realizační tým projektu MAP Semilsko III.  
2. Způsob jednání a rozhodování je upraven schváleným Jednacím řádem ŘV.  
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Článek VI.  

Závěrečné ustanovení 

1. Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválením ŘV.  
2. Statut se může změnit na základě rozhodnutí Řídícího výboru nebo realizátora projektu 

MAP II.  
3. Originál Statutu ŘV bude uložen v kanceláři MAS Brána do Českého ráje, z.s. v Lomnici nad 

Popelkou (pracoviště MAP) a zveřejněn na webových stránkách MAS.  
4. Vše, co není stanoveno v tomto Statutu, se řídí platnými právními předpisy ČR.  

 

 

V Lomnici nad Popelkou dne 18. 5. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………              …………………………………………………. 
 
předseda Řídícího výboru MAP               manažer projektu MAP Semilsko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


