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STATUT 
Řídícího výboru MAP vzdělávání na Kolínsku 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Dne 1. 1.2019  začala realizace projektu OP VVV na rozvoj systému strategického řízení 

a hodnocení kvality ve vzdělávání reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009678, pod 
názvem: MAP II na Kolínsku (dále jen „MAP“). 

 
1. Nositel projektu je MAS Podlipansko, o.p.s., které spolu s partnery projektu MAS Zálabí 

a městem Kolín realizuje MAP za celé území obce s rozšířenou působností (celkem 69 
obcí): Barchovice, Bečváry, Bělušice, Břežany I, Býchory, Cerhenice, Církvice, Červené 
Pečky, Dobřichov, Dolních Chvatliny, Dománovice, Drahobudice, Grunta, Horní Kruty, 
Choťovice, Chotutice, Jestřábí Lhota, Kbel, Klášterní Skalice, Kolín, Konárovice, 
Kořenice, Kouřim, Krakovany, Krychnov, Křečhoř, Libenice, Libodřice, Lipec, Lošany, 
Malotice, Nebovidy, Němčice, Nová Ves I, Ohaře, Ovčáry, Pašinka, Pečky, Plaňany, 
Pňov-Předhrádí, Polepy, Polní Chrčice, Polní Voděrady, Radim, Radovesnice I, 
Radovesnice II, Ratboř, Ratenice, Skvrňov, Starý Kolín, Svojšice, Tatce, Toušice, 
Třebovle, Tři Dvory, Týnec nad Labem, Uhlířská Lhota, Veletov, Velim, Velký Osek, 
Veltruby, Volárna, Vrbčany, Zalešany, Zásmuky, Žabonosy, Ždánice, Žehuň, Žiželice 

 
2. Řídící výbor (dále jen „ŘV“) je hlavní platformou a pracovním orgánem projektu MAP. 

Role ŘV je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. 
 
 

Článek 2 
Statut ŘV 

 
1. Statut Řídícího výboru upravuje vznik, jmenování a zánik ŘV, způsob jednání, působnost 

a práva a povinnosti členů ŘV. 
 
1. ŘV je zřízen na dobu nutnou k realizaci aktivit a uzavření všech formálních náležitostí 

projektu. 
 
2. ŘV plní funkci schvalovacího a projednávacího orgánu. Je tvořen zástupci klíčových 

aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP. Je vytvořen a funguje na principu 
partnerství. 
 

3. ŘV MAP na svém prvním zasedání projedná a schválí Statut a Jednací řád. 
 
 

Článek 3 
Složení a jmenování ŘV 

 
1. ŘV je sestaven na základě partnerského principu a je tvořen zástupci klíčových aktérů 

ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP - zástupců obcí, institucí strategického 
plánování dotčené oblasti, škol, všech zřizovatelů, nestátních neziskových organizací, 
regionálních a dalších partnerů. 

 
1. ŘV je tvořen předsedou a členy. 
 
2. Předseda ŘV je volen členy ŘV nadpoloviční většinou přítomných členů. Předseda stojí 

v čele ŘV. 
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3. Realizační tým nositele projektu MAP povinně osloví zástupce jednotlivých skupin 

subjektů vyjmenovaných v článku 3 bod 6 tohoto statutu se žádostí o účast v ŘV. Účast  
jednotlivých subjektů je dobrovolná. Pokud oslovený subjekt nepovažuje za důležité mít 
zástupce v Řídícím výboru, informuje o této skutečnosti písemně realizační tým. 

 
4. Členové ŘV budou zvoleni na prvním setkání a to nadpolovičním počtem hlasů všech 

přítomných. Nominace členů lze dále předkládat kdykoliv v průběhu projektu, a to 
písemným návrhem doručeným realizátorovi projektu. O nominovaných následně hlasuje 
ŘV na svém nejbližším zasedání.  

 
5. Členy ŘV jsou zástupci institucí uvedených v následující tabulce 

 
 

Instituce/zástupce Upřesnění Člen

ů 

(34) 

Zástupce realizátora projektu 

MAP 

MAS Podlipansko,   
MAS Zálabí, 
Město Kolín 

3 

Zástupce krajského akčního 

plánu (KAP) a zástupce 

Středočeského kraje (SRP) 

 2 

Zástupci zřizovatelů škol bez 

rozdílu zřizovatele 

Městys Plaňany, 

Obec Vrbčany, 

Město Týnec nad Labem, 

Město Kolín 

4 

Zástupci vedení mateřských, 

základních a praktických 

škol 

Základní škola a Mateřská škola Bečváry, okres Kolín 

Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres 

Kolín 

Základní škola Plaňany, okres Kolín 

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, 

příspěvková organizace 

Základní škola Kolín II., Bezručova 980 

Mateřská škola MAŠINKA Pečky 

 příspěvková organizace 

Mateřská škola Žiželice, okres Kolín 

Mateřská škola Kolín II., Bezručova 801   

Základní škola Pečky, příspěvková organizace 

Základní škola JEDNA RADOST Pňov-Předhradí 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSPERITY 

Dvouletá katolická střední škola a mateřská škola Kolín 

12 

Zástupci organizací 

neformálního a zájmového 

vzdělávání 

Vzdělávací centrum Pečecka, 

Mgr. Vlaďka Zalabáková Tvrdíková, JŠ LEVL 
languages 

2 

Zástupci základních 

uměleckých škol 

ZUŠ Fr. Kmocha Kolín II., Sokolská 24 

 
1 

Zástupci rodičů 

 

 4 

Agentura pro soc. 

začleňování a další odborníci 

 1 

Zástupce školních 

družin/klubů 

Základní škola Týnec nad Labem, okres Kolín, 1 
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Zástupce obce, která není 

zřizovatel školy 

Obec Vrbčany 1 

Další odborníci (OSPOD, 

PPP) 

 2 

Zástupce MAS působící na 

území MAP 

 1 

 
 
6. Na jednání může ŘV podle potřeby přizvat i další účastníky. Účastníci, kteří nejsou 

jmenovanými členy ŘV, mají statut pozorovatele – účastníka jednání ŘV s hlasem 
poradním bez hlasovacího práva. 

 
 

Článek 4 
Působnost ŘV 

 
1. ŘV představuje platformu spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání  

ve správním obvodu ORP Kolín. 
 

1. ŘV projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP. 
 

2. ŘV zprostředkovává přenos informací v průběhu jednotlivých fází realizace projektu 
v území. 
 

3. ŘV schvaluje vymezení prioritních oblastí a SWOT-3 analýzu pro každou z oblastí. 
 

4. ŘV schvaluje především tyto dokumenty: 
 

a) Strategický rámec MAP do roku 2023, 

a) Analytickou část MAP, 

b) Strategickou část MAP, 

c) V rámci evaluace pak průběžnou evaluační zprávu a závěrečnou evaluační zprávu. 
 

5. ŘV projednává, aktualizuje a schvaluje vždy jedenkrát za dvanáct měsíců kapitolu  
k souladu investičních potřeb se Strategickým rámcem MAP do roku 2023, a to vždy po 
konzultaci s partnery. 
 

6. ŘV schvaluje neinvestiční opatření, aktivity škol a aktivity spolupráce. 
 

7. ŘV schvaluje v rámci partnerství prostřednictvím Komunikačního plánu: 
a) Seznam relevantních aktérů, 

a) Pravidla pro zapojení dotčené veřejnosti a principy MAP. 

 

 
Článek 5 

Jednání ŘV 
 
1. Postup při jednání ŘV se řídí Jednacím řádem ŘV, který je schválen při jeho prvním 

zasedání. 
 

1. ŘV se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za kalendářní rok. Podle aktuální 
potřeby také komunikuje prostřednictvím telefonů a e-mailů. 
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2. Jednání ŘV svolává projektový manažer nebo předseda ŘV. 
 
3. Jednání ŘV řídí předseda ŘV nebo projektový manažer. Program jednání navrhuje ten, 

kdo jednání svolává. V nepřítomnosti předsedy a projektového manažera řídí jednání 
pověřený zástupce.   

 
4. S výjimkou naléhavých případů se zasedání ŘV svolává nejméně 10 dní předem. 

Pozvánka se rozesílá prostřednictvím e-mailu. S výjimkou naléhavých případů je 
program jednání rozesílán nejméně 5 dní před jednáním a to také prostřednictvím e-
mailu. 

 
5. Jednání ŘV podrobně upravuje Jednací řád. 

Článek 6  
Práva a povinnosti členů Řídícího výboru 

1. Členové ŘV mají povinnost účastnit se jednání ŘV. Za účast na jednání členům nenáleží 
finanční odměna. 

 
1. Členové ŘV jsou povinni si navzájem sdělovat relevantní skutečnosti týkající se projektu, 

o kterých se v souvislosti s výkonem svých činností dozví. 
 
2. Člen ŘV může v případě nepřítomnosti písemně pověřit svého zástupce na jednání v ŘV. 

Tento zástupce má na jednání ŘV stejná práva a povinnosti jako člen ŘV, včetně práva 
výkonu hlasovacích a spolurozhodovacích práv. 

 
3. Členové ŘV se při jednání řídí pokyny předsedy nebo projektového manažera. Tato 

povinnost se nevztahuje na rozhodování v ŘV. 

Článek 7 
Vznik a ukončení členství ŘV MAP 

1. Členové ŘV mohou ukončit své členství a odstoupit ze své funkce písemným oznámením 
realizátorovi projektu. Pokud mezi realizátorem a rezignujícím členem není dohodnuto 
jinak, má se za to, že členství zaniká k poslednímu dni následujícího měsíce po zaslání 
žádosti. 

 
1. V případě, že popsaným způsobem rezignuje předseda ŘV, je na nejbližším zasedání ŘV 

zvolen nový předseda dle čl. 3.   
 
2. Členství též může zaniknout z rozhodnutí ŘV pro hrubé porušení statutu či jednacího 

řádu ŘV či pro dlouhodobou nečinnost, pro ukončení je potřeba nadpoloviční většina 
hlasů přítomných členů. 

 
3. Nové členy navrhuje realizátor projektu na základě nominací předložených subjekty dle 

čl. 3. ŘV přijímá nové členy hlasováním, k přijetí nového člena je zapotřebí nadpoloviční 
většiny přítomných členů. 
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Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

1. Statut projednává a schvaluje ŘV včetně jeho případných změn. 
 
1. Jednání ŘV se řídí schváleným Jednacím řádem ŘV, který je přílohou tohoto dokumentu. 

 
2. Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení. 

 
3. Tento Statut byl schválen ŘV dne ……..  usnesením č. ……… 
 
V Kolíně dne ……… 
 
 
 
Předseda ŘV MAP      Za realizátora pr 


