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J E D N A C Í   Ř Á D 

 
Řídícího výboru 

projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí 
II 

(reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594) 
 
 

Článek I. 
Obecná ustanovení 

 
1. Tento Jednací řád upravuje zejména postupy, zásady, způsob jednání a hlasování Řídícího 

výboru (dále jen ŘV) projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594 s názvem Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II (dále jen MAP II), vytvořeného na základě 
statutu ŘV MAP II ze dne 18. 09. 2018. 
 

2. Jednací řád schvaluje ŘV MAP II na svém prvním, ustavujícím, jednání. 
 

3. Všichni členové ŘV MAP II jsou povinni se seznámit s tímto jednacím řádem a jím se také řídit. 
 
 

Článek II. 
Svolání a příprava jednání Řídícího výboru 

 
1. ŘV se schází v předem stanovených termínech, nejméně však jedenkrát za čtvrtletí. V případě 

potřeby nebo na základě podnětu některého z členů ŘV, lze svolat mimořádné jednání ŘV. 
 

2. Jednání ŘV svolává předseda nebo jím pověřený člen.  S výjimkou naléhavých případů 
je pozvánka společně s programem jednání doručena všem členům ŘV elektronicky 
na emailovou adresu, a to nejméně 14 dnů před termínem jednání. V dostatečném 
předstihu, nejpozději však 5 pracovních dnů před jednáním, budou zaslány všem členům 
ŘV elektronicky na emailovou adresu veškeré podklady k jednotlivým bodům programu 
jednání, potřebné k řádnému prostudování a přípravě. 
 

3. Program jednání navrhuje předseda ŘV MAP II ve spolupráci s projektovým manažerem 
realizačního týmu. Podklady pro jednání zpracovává realizační tým projektu. 

 
 

Článek III. 
Jednání, usnášeníschopnost a hlasování Řídícího výboru 

 
1. Všichni členové ŘV potvrzují svoji účast na jednání svým podpisem do prezenční listiny. 
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2. Na pozvání předsedy nebo projektového manažera se mohou jednání ŘV účastnit další osoby, 
avšak bez hlasovacího práva. 
 

3. Jednání zahajuje, řídí a ukončuje předseda ŘV nebo jím pověřený člen. V úvodu jednání 
předseda nebo jím pověřený člen zjistí, zda je ŘV usnášeníschopný. ŘV je usnášeníschopný, 
je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
 

4. Předseda ŘV nebo jím pověřený člen dále v úvodu jednání seznámí přítomné členy s dalšími 
osobami, které jsou zúčastněné jednání ŘV MAP II, a informuje o nepřítomnosti řádně 
omluvených členů ŘV.   
 

5. Hlasovací právo má předseda a členové ŘV, přičemž každý má právě jeden hlas.  
 

6. ŘV rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, s výjimkou schvalování statutu a jeho 
změn, jednacího řádu a jeho změn a volby předsedy, kdy rozhoduje dvoutřetinová většina 
přítomných členů ŘV.  
 

7. ŘV může projednat věc, která není na programu jednání, souhlasí-li s tím nadpoloviční většina 
přítomných členů.  
 

8. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy ŘV. Hlasování probíhá aklamací, 
tj. neanonymně. 
 

9. Podle aktuální potřeby ŘV komunikuje prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku 
s dalšími členy ŘV, projektovým manažerem či realizačním týmem projektu MAP II.  

 
 

Článek IV. 
Zápis jednání Řídícího výboru 

 
1. Z každého jednání ŘV se pořizuje zápis, který je po skončení jednání odeslán všem členům ŘV 

k připomínkování. Zápis z jednání ŘV po případném zapracování připomínek podepíše 
předseda nebo jím pověřený člen a posléze je rozeslán elektronicky na emailovou adresu 
všem členům ŘV nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne jednání ŘV. 
 

2. Zápis z jednání ŘV, mimo uveřejnění citlivých dat, je veřejným dokumentem. Přílohou zápisu 
z jednání ŘV je prezenční listina zúčastněných členů. 
 

3. Vyhotovení a rozesílání zápisu zabezpečuje projektový manažer prostřednictvím realizačního 
týmu. 
 

4. Zápis z jednání musí vždy obsahovat alespoň následující náležitosti: datum, čas a místo 
konání jednání, stručný průběh jednání a shrnutí přijatých závěrů a stanovených úkolů. 
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Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento jednací řád je platný na základě schválení ŘV na jeho prvním (ustavujícím) jednání 

dne 18. 09. 2018 a nabývá účinnosti v den podpisu předsedou ŘV. 
 

2. Změny tohoto jednacího řádu lze provést formou dodatku. 
 
 

                                                                                                                   
      
Ve Valašském Meziříčí, dne 18. 09. 2018                                        
 
                                                                                                                              Mgr. František Svoboda v.r.
                                                                                                                        předseda ŘV MAP II                                                                                              


