STATUT
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.
Základní ustanovení
1. Tento statut upravuje působnost, složení, jednání, práva a povinnosti členů, ale i zánik
Řídícího výboru (dále jen ŘV), který je řídícím, iniciačním a koordinačním orgánem v rámci
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).
2. ŘV je ustaven na základě principu partnerství a nemá právní subjektivitu.
3. ŘV je zřízen na dobu nutnou k realizaci aktivit a uzavření všech formálních náležitostí
projektu, nejpozději však do 31. 07. 2022.

Článek II.
Působnost Řídícího výboru
1. Role a oblasti působnosti ŘV MAP II:
-

Představuje reprezentativní orgán z pohledu vzdělávání ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Valašské Meziříčí (dále také jen ORP Valašské Meziříčí) a jeho
složení odpovídá složení partnerství MAP II.

-

Je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP II, je povinný a je tvořen zástupci
klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP II.

-

Představuje platformu, na jejíž úrovni se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů
ve vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí.

-

Projednává podklady a podává návrhy k přípravě a tvorbě MAP II.

-

Schvaluje dokumenty vytvořené v rámci projektu.

-

Zprostředkovává přenos informací v průběhu jednotlivých fází realizace projektu v rámci
území.
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-

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

-

V rámci své činnosti může případně zřizovat pracovní skupiny či další poradní a podpůrné
orgány a stanovovat jejich členy. V případě jejich zřízení ŘV MAP II projednává a
schvaluje doporučení těchto pracovních skupin a orgánů v rámci procesu tvorby
strategického dokumentu MAP II.

-

Úzce spolupracuje s realizačním týmem projektu v čele s projektovým manažerem.

-

Při své činnosti postupuje v souladu se závaznými metodickými pokyny pro MAP II,
dle potřeby konzultuje a diskutuje své kroky s dalšími odborníky na problematiku MAP II.

2. Organizační a administrativní činnost
v čele s projektovým manažerem.

ŘV

zabezpečuje

realizační

tým

projektu

Článek III.
Složení Řídícího výboru
1. ŘV MAP II je složen z předsedy a členů.
2. Aby byla zajištěna reprezentativnost z pohledu vzdělávání na území správního ORP Valašské
Meziříčí, jsou členové ŘV MAP II tvořeni z níže uvedených zástupců:
-

zástupce realizátora projektu MAP II,
zástupce Zlínského kraje,
zástupci zřizovatelů škol (včetně soukromých a církevních),
zástupci vedení škol (včetně soukromých a církevních),
zástupci z řad učitelů,
zástupci ze školních družin, školních klubů,
zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání,
zástupce základních uměleckých škol,
zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území,
zástupce KAP,
zástupce rodičů,
zástupce MAS působící na území MAP II,
zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV)
lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování,
další zástupci dle návrhu členů ŘV MAP II.

3. ŘV MAP II na svém prvním ustavujícím jednání zvolí z řad svých členů předsedu ŘV.
4. Předseda ŘV řídí činnost výboru, svolává a předsedá jednání výboru, reprezentuje
ŘV navenek, podepisuje za členy ŘV rozhodnutí, zápisy, schválený statut a jednací řád, včetně
jejich dodatků aj.
5. V případě nepřítomnosti předsedy, zastupuje předsedu jím určený člen ŘV.
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6. ŘV může být kdykoliv rozšířen v průběhu projektu o další členy, a to na základě písemného
návrhu doručeného projektovému manažerovi. Návrh projednává a schvaluje ŘV na svém
nejbližším zasedání. Složení ŘV je však omezeno maximálním počtem 21 členů.
Článek IV.
Práva a povinnosti členů Řídícího výboru
1. Všichni členové ŘV jsou povinni se seznámit s tímto statutem a jím se také řídit.
2. Všichni členové ŘV MAP II se pravidelně účastní jednání, na tato jednání se řádně připraví
(seznámí se s programem jednání a podklady), popř. se řádným způsobem projektovému
manažerovi z daného jednání, s uvedením stručného důvodu své absence, omluví (mailem
či písemně).
3. Každý člen ŘV, včetně předsedy, má hlasovací právo a disponuje jedním hlasem.
4. Všichni členové ŘV jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli
v souvislosti s výkonem funkce člena ŘV v záležitosti citlivých dat jednotlivých školských
zařízení ve sledované oblasti (zejména těch týkající se jednotlivých osob), pokud není
ŘV stanoveno jinak.
5. Všichni členové ŘV mají právo požadovat vysvětlení, stanoviska a zprávy o stavu přípravy
a zpracování MAP II, popř. další informace vztahující se k přípravě, zpracování a realizaci MAP
II, pokud prokáže, že daný typ informace potřebuje k řádnému výkonu člena ŘV.
6. Členství v ŘV je čestné a není honorováno.

Článek V.
Jednání Řídícího výboru
1. ŘV MAP II na svém prvním jednání projedná a schválí statut a jednací řád ŘV, včetně jejich
případných změn.
2. Podrobnosti o průběhu jednání, zejména otázka hlasování a usnášeníschopnosti je upravena
v samostatně vyhotoveném jednacím řádu ŘV MAP II.

Článek VI.
Zrušení a zánik členství v Řídícím výboru
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1. V případě, že některý z členů ŘV není schopen dále plnit své povinnosti člena ŘV dle článku
II. a IV. tohoto statutu, písemně požádá předsedu a projektového manažera realizačního
týmu o zrušení členství v ŘV. Pokud není dohodnuto jinak, má se za to, že členství zaniká
k poslednímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost doručena. To neplatí
v případě, kdy členství zaniká úmrtím.
2. V případě, že výše popsaným způsobem rezignuje člen ŘV, který zastává post předsedy,
je na nejbližším zasedání ŘV zvolen z řad stávajících členů předseda nový.
3. Členství dále zaniká ukončením realizace projektu MAP II, pro který byl zřízen.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Tento statut je platný na základě schválení ŘV na jeho prvním (ustavujícím) jednání ze dne 18.
09. 2018 a nabývá účinnosti v den podpisu předsedou ŘV.
2. Změny tohoto statutu lze provést formou dodatku.

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