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sTATUT Říoícítto v goRu MAP

PRO PROJEKT

,,PoDPoRn vzoĚ vÁní- runp onp svĚrlÁ nno sÁzAvou"

čtánek r

' Úvodníustanovení

Řiuícív bor MAP (dále ;en ,,Řídící Wbor") je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP,

kteÚ byl sestaven pro p ípravu Místního akčního plánu (dále jen ,,MAP") pro zemí obce

s rozší enou p rsobností Světlá nad Sázavou (dále jen ,,oRP Světlá nad Sázavou").

Řidíci v bor je z ízen v návaznosti na projekt ,,Podpora vzdělávání - MAP oRP Světlá nad

Sázavou, registrační číslo žádosti: CZ.02.3.68/0.o/o.0/15-005/0000287 (dále jen ,,Projekt")

na dobu neurčitou, na základě materiálu od Ministerstva školství, mládeže a tělov' chovy

(dále též vtšu! ,,Postupy zpracovánímístních akčních plán ".

Řídící v'1bor je z ízen za čelem projednávání postupu zpracování Projektu. Jeho posláním

je plánování, tvorba a schvalování MAP. Řiaici vyuor p|ní i další tikoly uvedené v článku z

tohoto Statutu.

č!ánek z

P sobnost Říaícíno v boru pro p ípravu

Řídící v' bor plní zejména tyto r1koly:

1. Projednávání podkladri a návrhťr k p ípravě, realizaci a evaluaci MAP.

z. Zprost edkovávání p enosu informacív rizemí.

3' Podpora spolupráce a partnerství všech relevantních aktérri ve vzdělávání v zemí oRP Světlá

nad Sázavou.

4. Schvalování Strategického rámce MAP do roku 2023'

článek g

Složení a organizace Říoícítro v boru

L. Řídící v' bor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP, kten je tvo en zástupci

klíčov' ch aktérťr ovliv ujících oblast vzdělávání na zemí oRP Světlá nad Sázavou.

,,Podpora vzděl vání - MAP oRP Světl nod S zovou",

reg. čÍslo proje ktu : cz.02.3.68/0.0/0.0/15-005/0000287
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Řidici.rn1bor si volí na svém prvním zasedání P edsedu Řidicitro rn boru, kter si definuje

vlastní postupy rozhodování a kten ídí jednání dle Jednacího ádu Řiaicítro v boru.

Řídící v'1uor si na svém prvním zasedání projednává a schvaluje tento statut a Jednací ád.

Řídící v' bor je složen ze zástupc institucí uveden' ch v následující tabulce:

Královská stezka o.p's. 2

Kraj Vysočina L

Zástupce z izovatele T

Ředitel školy 4
Zástupce družiny L
Zástupce DDM T

Zástupce zUŠ 1

Zástupce KAP T

Zástupce rodič 1

Zástupce MAs 1

Zástupce mikroregionu L

Zástupce Vysoči na Ed ucation L

č!ánek l
činnost Řidlcttro v boru

Činnost Řídícítro v' boru je organizačně, administrativně a technicky zabezpečována Realizačním
dmem Projektu.

č!ánek s

Jednání Řídícího v boru

Postup p i jednání Říaícitro v' boru se ídí Jednacím ádem Řioícitro v' boru, ken schvaluje Řídici
vtbor.

,,Podporo vzděl v ní - MAP oRP Světl nad S zovoll",
reg. číslo projektu : Cz.02,3.68/0.0/0.0/15-005/00o0287
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čIánek s

Závěrečné ustanovení

Tento Statut nab' vá rjčinnosti dnem schválení Řioicím v' borem.
Statut je možno měnit a dopl ovat pouze písemnymi dodatky.
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,,Podporo vzděl v ní - MAP oRP Světlá nod S zovou",
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