STATUT
Řídicího výboru projektu
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice II“

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Řídicí
výbor
MAP
(dále
též
jen
ŘV
MAP)
projektu
č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009162 „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území
SO ORP Hranice II“ (dále jen MAP II) je platforma vytvořená v rámci realizace projektu
MAP II.
2. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.
3. Je vytvořen a funguje na principu partnerství.
4. Jeho role je spjata s procesem plánování, navrhování, připomínkování a schvalování
MAP II.
5. Při své činnosti představuje reprezentativní orgán z pohledu vzdělávání ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností Hranice a jeho složení odpovídá složení
partnerství MAP.
Čl. 2
Ustavení ŘV MAP
1. Realizační tým MAP povinně osloví zástupce jednotlivých skupin subjektů
vyjmenovaných v Čl. 4 tohoto statutu se žádostí o účast v ŘV MAP. Účast jednotlivých
subjektů je dobrovolná a je jen na jejich rozhodnutí, zda chtějí mít svého zástupce v
ŘV MAP. Pokud oslovený subjekt nepovažuje za důležité mít zástupce v ŘV MAP,
písemně o tom informuje Realizační tým MAP.
2. Realizační tým MAP na prvním kulatém stole (společné setkání zástupců institucí
působících v oblasti vzdělávání na území působnosti ORP Hranice) vyzve účastníky
kulatého stolu, aby nominovali své zástupce do ŘV. Své nominace mohou předkládat
subjekty kdykoliv v průběhu projektu, a to písemným návrhem doručeným
manažerovi projektu.
Čl. 3
Vznik a ukončení členství ŘV MAP
1. Nové členy navrhuje předseda ŘV na základě nominací předložených subjekty dle
bodu 2 čl. 2. ŘV MAP přijímá nové členy hlasováním na svém nejbližším zasedání,
k přijetí nového člena je zapotřebí dvoutřetinové většiny přítomných členů.
2. V případě, že některý z členů ŘV není schopen dále plnit své povinnosti člena ŘV dle
čl. 5, písemně požádá manažera projektu o zproštění členství. Pokud mezi

manažerem projektu a rezignujícím členem není dohodnuto jinak, má se za to, že
členství zaniká k poslednímu dni následujícího měsíce po zaslání žádosti.
3. V případě, že popsaným způsobem rezignuje předseda ŘV, je na nejbližším zasedání
ŘV zvolen nový předseda dle čl. 6.

Čl. 4
Složení řídicího výboru
Při sestavování ŘV MAP je zajištěna reprezentativnost z pohledu vzdělávání v území
ORP Hranice. ŘV MAP pro území SO ORP Hranice pracuje ve složení:















zástupce RT MAP,
zástupce zřizovatelů škol,
zástupce vedení škol,
zástupce učitelů,
zástupce ze školních družin, školních klubů,
zástupce ze základních uměleckých škol,
zástupce organizací neformálního vzdělávání,
zástupce krajského akčního plánu,
zástupce rodičů,
zástupce obcí, které nezřizují školu,
lokální konzultant ASZ,
zástupce ITI,
zástupce ORP,
zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV) – systémová podpora
MAP,
 další zástupci dle návrhu členů Řídicího výboru MAP.
Čl. 5
Činnost výboru
1. Řídicí výbor MAP zejména:
 Představuje platformu, kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve
vzdělávání ve správním obvodu ORP Hranice.
 Projednává a připomínkuje podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci
MAP.
 Schvaluje dokumenty vytvářené v rámci projektu, zejména strategický rámec
MAP, investiční priority, evaluační zprávy a finální MAP.
 Zřizuje pracovní skupiny a jmenuje do nich členy.
 Zprostředkovává přenos informací v průběhu jednotlivých fází realizace projektu
v rámci území.



Podílí se na plnění dalších úkolů spojených s procesem plánování, tvorby a
schvalování MAP.

2. ŘV MAP na svém prvním zasedání projedná a schválí Statut ŘV a Jednací řád ŘV.
Čl. 6
Předseda ŘV MAP
V čele ŘV MAP stojí předseda ŘV volený aklamací z řad členů výboru na jeho prvním
zasedání. Zvolení je podmíněno získáním nadpoloviční většiny hlasů ŘV MAP.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1. Statut projednává a schvaluje ŘV MAP včetně jeho případných změn.
2. Jednání ŘV MAP se řídí schváleným Jednacím řádem ŘV MAP, který je přílohou
tohoto dokumentu.
3. Statut i Jednací řád musí být schváleny dvoutřetinovou většinou přítomných členů ŘV
MAP.
4. Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení.

Příloha:
Jednací řád Řídicího výboru MAP II

V Hranicích dne …………………

…...…………………………………………..
Předseda ŘV MAP

..………………………………………………………..
Hlavní manažer projektu MAP

