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Statut Řídícího výboru

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě“,

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/O.0/O.0/17_047!0009720

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Řídící výbor MAP II (dále jen „Řídící výbor“) je zřízen v návaznosti na projekt

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORI‘ Nové Město na

Moravě“, registrační číslo projektu: CZ .02.3.6810.0/0.0/17_047/0009720 (dále jen

„MAP II“).

2. Řídící výbor je zřízen po dobu realizace MAP II (na období od 1. 10. 2018 do 30. 09.

2022), v souladu s metodikou MŠMT „Postupy MAP II“ - příloha Výzvy

č. 02_17_047 „Místní akční plány rozvoje II“.

3. Řídící výbor je reprezentativním orgánem ve správním obvodu obce s rozšířenou

působností Nové Město na Moravě (dále jen „ORP Nové Město na Moravě“)

a představuje tak hlavní pracovní orgán Partnerství MAP II (všechny MŠ a ZŠ v ORP

Novém Městě na Moravě, ZUŠ Nové Město na Moravě, DDM Nové Město na

Moravě, Mikroregion Novoměstsko, Svazek obcí a MAS Zubří země, o.p.s.).

4. Řídící výbor plánuje, rozvíjí, aktualizuje a schvaluje postupy realizace MAP II.

5. Na prvním jednání Řídícího výboru bude projednán a schválen Statut Řídícího výboru

(dále jen „Statut“) a Jednací řád Řídícího výboru (dále jen „Jednací řád“).

Článek 2

Působnost Řídícího výboru

1. Řídící výbor se zejména zaměřuje na tyto úkoly:

a) Projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP II.

b) Zprostředkovává relevantní informace o MAP II v území ORP Nové Město na

Moravě.

c) Podporuje spolupráci všech aktérů v oblasti vzdělávání na daném území.
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d) Schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023, finální dokument MAP II

a další povinné výstupy projektu.

Článek 3

Složení Řídícího výboru

1. Řídící výbor je složen z 2i zástupců klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání

na území realizace MAP II.

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

institucí v daném území.

3. Účast v Řídícím výboru je dobrovolná. Pokud povinný subjekt nepovažuje za důležité

mít zástupce v Řídícím výboru, informuje o tom písemně Realizační tým MAP II.

4. Pro dosažení reprezentativnosti z pohledu vzdělávání bude Řídící výbor obsazen

těmito členy:

zástupci nositele projektu,

zástupci Realizačního týmu MAP II,

zástupci zřizovatelů škol,

zástupci vedení škol,

zástupci učitelů,

zástupci školních družin, školních klubů

zástupci základních uměleckých škol,

zástupci organizace neformálního a zájmového vzdělávání,

zástupci rodičů,

zástupci obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují

školy v území

zástupcem Krajského akčního plánu (KAP),

zástupcem Místní akční skupiny (MAS),

zástupcem Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDy),

zástupcem mikroregionu,

zástupcem kraje.

5. Jmenný seznam členů Řídícího výboru vede Realizační tým MAP H.
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6. Každý člen Řídícího výboru má hlasovací právo (potažmo jeho zplnomocněný

zástupce).

7. K jednání Řídícího výboru je možné přizvat hosty. Ti však nedisponují hlasovacím

právem.

8. Řídící výbor si na prvním jednání volí z řad členů Předsedu, který se řídí platným

Statutem a Jednacím řádem.

9. Nového člena Řídícího výboru může doporučit Realizační tým MAP II či člen

Řídícího výboru.

10. Pro přijetí nového člena či ukončení členství v Řídícím výboru musí hlasovat

nadpoloviční většina členů Řídícího výboru.

11. Pokud člen Řídícího výboru již nechce plnit tuto funkci, požádá písemně

Realizační tým MAP II o zproštění členství (jeho funkce pak zaniká poslední den

následujícího měsíce po zaslání žádosti).

12. Pokud rezignuje Předseda, je na nejbližším jednání Řídícího výboru zvolen

nový Předseda.

13. Člen Řídícího výboru může být odvolán Řídícím výborem ze své funkce,

pokud již nezastupuje pozici, díky níž byl členem Řídícího výboru, či pokud neplní

řádně zadané úkoly (jeho funkce pak zaniká první den následujícího měsíce po zaslání

ukončení členství v Řídícím výboru).

Článek 4

Práva a povinnosti členů a Předsedy Řídícího výboru

1. Člen Řídícího výboru má právo:

a) být přítomen během jednání Řídícího výboru,

b) hlasovat při jednání Řídícího výboru (popřípadě hlasovat formou „per rollam“),

c) vznášet návrhy, připomínky, podílet se na práci Řídícího výboru,

d) navrhovat nové členy,

e) navrhovat odvolání členů,

f) navrhovat předsedu Řídícího výboru,

g) navrhovat odvolání předsedy Řídícího výboru.
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2. Předseda řídícího výboru má dále právo:

El
a) předsedat jednáním Řídícího výboru a řídit jej dle Jednacího řádu,

b) řídit hlasování Řídícího výboru,

c) reprezentovat Partnerství MAP II.

Článek 5

Činnost Řídícího výboru

1. Členové svoji účast na jednání Řídícího výboru potvrzují Realizačnímu týmu MAP II

nejpozději 2 dny před jeho konáním.

2. Členství v Řídícím výboru není finančně ohodnoceno.

3. Činnost Řídícího výboru podléhá Jednacímu řádu, který schvaluje na ustavujícím

jednání Řídící výbor a podepisuje jej Předseda.

4. Činnost Řídícího výboru je po organizační a administrativní stránce zabezpečena

Realizačním týmem MAP II.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Tento Statut nabývá účinnosti dnem schválení Řídícím výborem a podpisem jeho

Předsedy.

2. Případné změny Statutu projednává a schvaluje Řídící výbor. Ty se dokládají ve formě

písemných dodatků.

3. Originální dokument Statut Řídícího výboru je dostupný v kanceláři Realizačního

týmu MAP II (Vratislavovo náměstí 12, 592 31 Nové Město na Moravě).

4. Statut byl schválen Řídícím výborem dne 20. 02. 2019.

V Novém Městě na Moravě dne 20. 02. 2019

Předseda Řídícího
IJ
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