Řídící výbor projektu (ŘV) je vrcholný rozhodovací orgán MAP, jeho role je přímo spjatá s procesem
plánování, tvorbou a schvalováním MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast
vzdělávání na území MAP a odráží reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území. Řídící
výbor si volí svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování, viz dokument Statut a Jednací
řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání III. v ORP České Budějovice.
Řídící výbor projektu MAP III ORP ČB bude pracovat v souladu s platnými „Postupy MAP III
Metodiky tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání“ a schváleným Statutem a Jednacím
řádem ve složení:















(1) zástupce realizátora projektu MAP – MAS Rozkvět, z.s.
(1) zástupce zřizovatelů škol (bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních škol)
(1) zástupce vedení škol (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol) - školy mateřské
a základní bez rozdílu zřizovatele
(1) zástupce učitelů
(1) zástupce školních družin, školních klubů
(1) zástupce základních uměleckých škol
(1) zástupce organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času
(1) zástupce KAP (krajského akčního plánu)
(1) zástupce rodičů (doporučení např. školskými radami nebo NNO sdružujícími rodiče,
případně aktivní rodiče)
(1) zástupce ITI České Budějovice
(4) zástupce MAS působících na území MAP
(1) zástupce ORP
(1) zástupce Jihočeské hospodářské komory
(1) zástupce Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

Nominováni byli:
- Zástupce realizátora projektu MAP


Ing. Marta Krejčíčková – MAS Rozkvět, z.s. – hlavní manažer projektu MAP III ORP ČB

- Zástupce zřizovatelů škol


Ing. Jaroslav Houba – starosta obce Sedlec – zřizovatel Mateřské školy Sedlec

- Zástupce vedení škol


Ing. Dana Walterová – ředitelka Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice –
předsedkyně ŘV

- Zástupce učitelů


PhDr. Tomáš Drs, Ph.D. – Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích

- Zástupce školních družin, školních klubů


Ivana Staňková - vedoucí školní družiny Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice
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- Zástupce základních uměleckých škol


Mgr. Pravoslav Němeček - ředitel Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3,
České Budějovice

- Zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání:


Mgr. Radka Rybáková - pedagog volného času Otevřených klubů Salesiánské středisko
mládeže – dům dětí a mládeže

- Zástupce KAP


Mgr. Lucie Jarkovská – pracovník oddělení evropských fondů a strategií, Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje

- Zástupce rodičů


Ing. Jitka Lejsková

- Zástupce ITI/ IPRÚ


Ing. Petr Käfer - pracovník odboru rozvoje a veřejných zakázek Magistrátu města České
Budějovice, pověřený vedoucí oddělení implementace IPRÚ, zástupce VO

- Zástupce MAS





Ing. Eva Tarabová - manažerka MAS Pomalší, o.p.s.
Mgr. Magdalena Chytrová – manažerka MAS Sdružení Růže, z.s.
Ing. Mirka Machová – manažerka MAS Blanský les-Netolicko, o.p.s.
Ing. Anna Hotárková – manažerka MAS Hlubocko-Lišovsko, o.p.s.

- Zástupce ORP


Kateřina Koptová - odborný pracovník odboru školství a tělovýchovy Magistrátu města České
Budějovice

- Zástupce Jihočeské hospodářské komory


Ing. Lenka Hájková – zastupující ředitelka oblastní kanceláře České Budějovice Jihočeské
hospodářské komory

- Zástupce Jihočeské univerzity


PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. – proděkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích

Schváleno na 1. Jednání ŘV dne 27. 6. 2022
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