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Statut partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání  

v SO ORP Neratovice 

 

schválený členy partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání  

v SO ORP Neratovice dne 8. března 2016 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Dne 4. ledna 2016 byla zahájena na správním území obce s rozšířenou 

působností Neratovice (dále jen SO ORP) realizace projektu Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání (dále jen MAP).  

2. Nositelem projektu je Místní akční skupina (dále jen MAS) Nad Prahou o.p.s.,  

se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice, IČ: 013 98 717, zastoupená ředitelkou 

společnosti Ing. Ivou Cucovou, MBA. 

3. Realizátorem projektu je realizační tým složený ze zaměstnanců MAS  

a odborníků z oblasti školství, který pracuje ve složení: 

 

 Hlavní manažer projektu:    Ing. Iva Cucová, MBA 

 Koordinátor:      Ing. Bc. Miriam Kupková 

 Asistent týmu:      Kateřina Nováková 

 Odborný garant vzdělávání:    Ing. Petr Svoboda, Ph.D. 

 Odborný garant školství:    Mgr. Jolana Uhrinčaťová 

 Odborný garant MŠ:     Mgr. Pavlína Komeštíková 

 Odborný garant ZŠ:    Mgr. Bc. Renata Kurzveilová 

 Odborný garant inkluze:    PaedDr. Bc. Ivana Pechová  

 

Článek II. 

Partnerství MAP 

1. Partnerstvím se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů.  

2. Struktura a konkrétní složení partnerství je předmětem dohody relevantních 

aktérů v SO ORP. 

3. Partnerství je členěno do tří základních skupin: 

 Zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích zařízení 
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 Školy a poskytovatelé vzdělávání (mateřské školy, základní, školy, 

speciální školy, základní umělecké školy, školská zařízení, neziskové 

vzdělávací organizace) 

 Uživatelé vzdělávání (žáci, rodiče) 

4. Spolupráce v partnerství probíhá podle principu zapojení veřejnosti. 

 

Článek III. 

Řídící výbor MAP 

1. Řídící výbor MAP je zřízen v návaznosti na Přílohu č. 2 Postupy zpracování MAP 

Výzvy k předkládání projektů 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání  

v prioritní ose 3 Operačního programu Věda výzkum vzdělávání (dále jen OP 

VVV) vyhlášenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) 

dne 8. září 2015. 

2. Řídící výbor MAP je zřízen za účelem projednávání zpracování MAP.  

 

Článek IV. 

Působnost Řídícího výboru MAP 

1. Role Řídícího výboruje přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování 
MAP. Jeho složení reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP. Partnerství 
MAP může vytvářet další organizační prvky (pracovní skupiny, apod.) a forma 
organizace je plně v kompetenci každého partnerství.  

2. Mezi hlavní úkoly řídícího týmu patří: 

 Vytvářet platformu pro spolupráci všech relevantních aktérů ve vzdělávání 
v SO ORP 

 Projednávat podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP 

 Zprostředkovávat přenos informací v území 

 Schvalování Strategického rámce MAP do roku 2023 
 
 

Článek V. 
 

Složení Řídícího výboru 
 
1. Řídícímu výboru předsedá zvolený předsedající vzešlý z volby na prvním setkání 

aktérů partnerství. 
2. Řídící výbor je sestaven na základě partnerského principu a je složen  

ze zástupců zřizovatelů, škol, pedagogů, rodičů, neziskových organizací 
působících v oblasti školství a dalších partnerů. 
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3. Členy Řídícího výboru jmenuje a odvolává předseda Řídícího výboru na základě 
nominace jednotlivých partnerů. 

4. Členy Řídícího výboru jsou zástupci těchto partnerů: 

 MAS Nad Prahou 

 Středočeský kraj 

 Zřizovatelé škol 

 Školy bez rozdílu zřizovatele  

 Neformální a zájmové vzdělávání (mimo družin) 

 Základní umělecké školy 

 Krajský akční plán (dále jen KAP) 

 Rodiče 

 Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen ITI) 

 MAS působící na území MAP 
 

 
Článek VI. 

 
Realizační tým MAP 

 
1. Činnost Řídícího výboru MAP je organizačně, administrativně a technicky 

zabezpečována určenými pracovníky Realizačního týmu. 
2. Za operativní komunikaci členů Řídícího výboru a koordinaci administrativy 

týkající se Řídícího výboru je odpovědný koordinátor projektu. 

 

Článek VII. 

 

Jednání Řídícího výboru 
 
Postup při jednání Řídícího výboru se řídí Jednacím řádem Řídícího výboru, který 
schvaluje Řídící výbor při svém ustavujícím jednání. 
 

Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho podpisu předsedajícím Řídícího výboru 

MAP. 

 

V …………………………     ……………………………. 

         Podpis 


