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STATUT ŘÍDÍCÍHO VÝBORU  

PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN II ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ  

ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 
 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II (dále jen „Řídící výbor“), je hlavním 

pracovním orgánem partnerství Místního akčního plánu II (dále jen „MAP II“) a představitelem 

MAP II. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území realizace 

MAP II. Řídící výbor je reprezentativní, tvořen zástupci dotčených skupin ze sektoru vzdělávání 

na území ORP Bystřice nad Pernštejnem. 

 

2. Řídící výbor je zřízen v návaznosti na projekt MAP II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad 

Pernštejnem, v souladu s metodikou MŠMT „Postupy MAP II“ - příloha Výzvy č. 02_17_047 

„Místní akční plány rozvoje II“, vyhlášené Řídícím orgánem OP VVV dne 11. listopadu 2017. 

 

3. Řídící výbor je vytvořen za účelem projednávání postupů a schvalování výstupů při realizaci  

MAP II. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, 

aktualizací a schvalováním MAP II. Řídící výbor plní i další úkoly uvedené v Článku 2. 

 

 

Článek 2 

Působnost Řídícího výboru 

 

Řídící výbor je platformou, kde se odehrává především spolupráce všech relevantních aktérů 

působících ve vzdělávání. Řídící výbor plní tyto úkoly: 

 

1. Řídící výbor projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a také evaluaci MAP II. 

2. Řídící výbor zprostředkovává přenos informací o realizaci MAP II v území. 

3. Řídící výbor schvaluje aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023. 

4. Řídící výbor schvaluje finální dokument MAP II.  
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Článek 3 

Složení Řídícího výboru 

 

1. Řídící výbor je složen z povinných a doporučených zástupců z různých vzdělávacích institucí 

a dotčených skupin tak, aby byl reprezentativní z pohledu vzdělávání v daném území.  

2. Účast zástupců jednotlivých subjektů v Řídícího výboru je dobrovolná a závisí na zájmu 

jednotlivých subjektů, zda chtějí mít svého zástupce v ŘV MAP II. Pokud organizace, která má mít 

povinně člena v Řídícím výboru a nemá o účast zájem a nechci mít svého zástupce v Řídícím 

výboru, písemně o tom informuje Realizační tým MAP II. 

3. Povinnými zástupci jsou tito členové:  

 zástupce realizátora projektu MAP II 

 zástupce zřizovatelů 

 zástupce ředitelů 

 zástupce učitelů 

 zástupce rodičů 

 zástupce organizace neformálního a zájmového vzdělávání 

 zástupce základních uměleckých škol 

 zástupce ze školních družin, školních klubů 

 zástupce Krajského akčního plánu (KAP) 

 zástupce Místní akční skupiny (MAS) 

 zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území  

 zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV) - systémová podpora MAP 

Nepovinnými zástupci jsou tito členové: 

 zástupce mikroregionu 

 další zástupci, např. zástupce kraje 

 

4. Každý člen Řídícího výboru má hlasovací právo. 

5. Řídící výbor je řízen předsedou, který je volen členy Řídícího výboru na prvním jednání.  

6. Předseda řídí jednání dle Jednacího řádu Řídícího výboru. 

7. První zasedání Řídícího výboru je považováno za ustavující, je přijat Statut a schválen Jednací řád 

Řídícího výboru. 

8. Členství v Řídícím výboru vzniká usnesením ustavujícího jednání Řídícího výboru nebo doplněním 

nového člena na základě doporučení Realizačního týmu a schválení Řídícím výborem. 

9. Pro rozhodování o ukončení členství nebo přijetí nového člena je zapotřebí nadpoloviční většiny 

hlasů přítomných členů Řídícího výboru.  

10. Členství v Řídícím výboru zaniká:  

a.  odvoláním člena  

b.  odstoupením z funkce s odůvodněním doručeným předsedovi Řídícího výboru v písemné 

podobě  

c.  úmrtím člena  

d.  ukončením činnosti  
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11. Člen Řídícího výboru může ukončit svoji působnost v Řídícím výboru, případně být odvolán   

Řídícím výborem v případě, že:  

a.  ukončí činnost v organizaci, za kterou byl jmenován do Řídícím výboru 

b.  instituce, za kterou byl člen Řídícího výboru jmenován, podá návrh na jeho odvolání 

c.  člen Řídícího výboru neplní řádně úkoly vyplývající z jeho členství  

 

 

12. Jednání Řídícího výboru mohou být přítomni členové Pracovních skupin, případně další hosté.  

Na jednání Řídícího výboru však nemají hlasovací právo. 

 

 

Článek 4 

Řídící výbor – práva a povinnosti členů 

 

1. Předseda volený členy Řídícího výboru má:  

a. povinnosti 

 účastní se jednání Řídícího výboru 

 v případě nemožnosti účastnit se jednání má povinnost za sebe zjednat zástupce 

s udělenou plnou mocí 

 předsedá a vede jednání Řídícího výboru  

 podepisuje rozhodnutí Řídícího výboru 

 odpovídá za dodržování pravidel obsažených ve Statutu a Jednacím řádu členy Řídícího 

výboru 

 odpovídá za činnost Řídícího výboru  

 předkládá k hlasování případné podněty na změny ve složení Řídícího výboru  

b. práva 

 účastní se hlasování 

 má rozhodovací pravomoc v případě rovnosti hlasů 

 vznáší návrhy a připomínky 

 navrhuje nové členy Řídícího výboru  

 navrhuje odvolání členů Řídícího výboru  

 může rezignovat na svůj mandát bez udání důvodu 

 navrhuje nového předsedu Řídícího výboru 

 

2. Člen Řídícího výboru má: 

a. povinnosti 

 účastní se zasedání Řídícího výboru 

 aktivně se podílí na práci Řídícího výboru a plní úkoly vyplývající z usnesení přijatých na 

jeho zasedání  

b. práva 

 účastní se hlasování a spolurozhodování 

 vznáší návrhy a připomínky 
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 navrhuje přizvání odborných pracovníků či jiných hostů k určitým bodům nebo celému 

zasedání Řídícího výboru 

 navrhuje nové členy  

 navrhuje a volí předsedu  

 navrhuje odvolání členů  

 navrhuje odvolání předsedy  

 v případě nemožnosti účastnit se zasedání má možnost za sebe vyslat předem 

stanoveného náhradníka nebo zjednat adekvátního zástupce (tento zástupce má na 

zasedání Řídícího výboru stejná práva a povinnosti jako člen Řídícího výboru, včetně 

hlasovacích a spolurozhodovacích práv) 

 

 

Článek 5 

Organizační zajištění činnosti Řídícího výboru  

 

1. Účast na Řídícím výboru členové potvrzují Realizačnímu týmu projektu. 

2. Způsob a organizaci práce Řídícího výboru stanovuje Jednací řád Řídícího výboru, který schvaluje 

Řídící výbor na ustavujícím zasedaní a podepisuje Předseda. 

3. Činnost Řídícího výboru je organizačně, administrativně a technicky zabezpečována Realizačním 

týmem Projektu. 

4. Členství v Řídícím výboru není honorováno. 

 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Statut projednává a schvaluje Řídící výbor včetně jeho případných změn. 

2. Změny Statutu se provádějí formou číslovaných dodatků.  

3. Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení a podpisem na prvním zasedání Řídícího 

výboru. 

 

 

 

V Bystřici nad Pernštejnem dne 27. března 2018 

 

 

 

 

           ………………………………………………………….. 

            Předseda Řídícího výboru 

 


