Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II
Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649

Statut Řídícího výboru
Místního akčního plánu ORP Uherské Hradiště

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 1. 2. 2018 začala realizace projektu OP VVV na rozvoj systému strategického řízení
a hodnocení kvality ve vzdělávání reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649, pod názvem „Místní
akční plán ORP Uherské Hradiště II“ (dále jen MAP II).
2. Nositelem projektu je MAS Staroměstsko, z. s., která realizuje projekt MAP II v obcích územního
obvodu Obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště (dále jen ORP Uherské Hradiště), jejichž
školy se zapojily do MAP II a Implementace MAP. Partnerem projektu je Město Uherské Hradiště.
3. Řídící výbor (dále jen ŘV) je nejvyšším orgánem projektu MAP II. Role ŘV je přímo spjatá
s procesem plánování, tvorbou a schvalováním MAP II.

II.

Statut Řídícího výboru

1. Statut ŘV upravuje vznik, jmenování a zánik ŘV, způsob jednání,
a povinnosti předsedy ŘV, místopředsedů ŘV a členů ŘV.

působnost,

práva

2. ŘV je zřízen na dobu neurčitou, nejméně
a uzavření všech formálních náležitostí MAP II.

k realizaci

aktivit

však

na

dobu

nutnou

3. ŘV plní funkci schvalovacího a projednávacího orgánu. Je tvořen zástupci klíčových aktérů
ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP. Je vytvořen a funguje na principu partnerství.
4. ŘV na svém prvním jednání projedná a schválí Statut ŘV a Jednací řád ŘV.
5. Postup při jednání ŘV se řídí Jednacím řádem ŘV, který je schválen na prvním jednání ŘV.

III.

Složení a jmenování Řídícího výboru

1. ŘV je sestaven na základě partnerského principu ze zástupců škol a školských zařízení, obcí,
nestátních neziskových organizací a zřizovatelů.
2. Do ŘV nominují své zástupce zřizovatelé škol a školských zařízení, subjekty mající statut školy či
školského zařízení, zástupci rodičovské a odborné veřejnosti tak, aby z území Města Uherské
Hradiště byli zastoupeni všichni povinní klíčoví aktéři dle metodiky MAP II.
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3. ŘV je tvořen předsedou ŘV, dvěma
a místopředsedové ŘV stojí v čele ŘV.

místopředsedy ŘV

a

členy ŘV.

Předseda

ŘV

4. Předseda ŘV a místopředsedové ŘV jsou voleni členy ŘV nadpoloviční většinou všech přítomných
členů ŘV.
5. Nominaci dalších členů lze předkládat kdykoli v průběhu existence ŘV, a to písemným návrhem
podaným členem ŘV, doručeným předsedovi ŘV.
6. Na jednání může ŘV podle potřeby přizvat i další účastníky. Účastníci, kteří nejsou jmenovanými
členy ŘV (nebo jejich zástupci), mají statut pozorovatele – účastníka jednání ŘV s hlasem poradním
bez hlasovacího práva.

IV.

Působnost Řídícího výboru

1. ŘV představuje platformu spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání na území ORP
Uherské Hradiště.
2. ŘV projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP II.
3. ŘV zprostředkovává přenos informací v průběhu jednotlivých fází realizace projektu v území.
4. ŘV Schvaluje především tyto dokumenty a jejich aktualizace:
a) Strategický rámec MAP do roku 2023
b) Analytickou část MAP
c) Strategickou část MAP
d) Akční plán
e) Průběžnou a závěrečnou evaluační zprávu

V.

Práva a povinnosti členů Řídícího výboru

1. Předseda ŘV, místopředsedové ŘV a členové ŘV mají povinnost účastnit se jednání ŘV. Za účast
na jednání ŘV jim nenáleží finanční odměna.
2. Předseda ŘV, místopředsedové ŘV a členové ŘV jsou povinni si navzájem sdělovat relevantní
skutečnosti týkající se projektu, o kterých se v souvislosti s výkonem svých činností dozví.
3. Předsedu ŘV v případě jeho nepřítomnosti na jednání ŘV zastupují místopředsedové ŘV.
4. Člen ŘV může v případě své nepřítomnosti na jednání ŘV písemně pověřit svého zástupce
účastí
na
jednání
ŘV.
Tento
zástupce má
na
jednání
ŘV
stejná
práva
a
povinnosti,
jako
člen
ŘV,
včetně
práv hlasovacích
a
spolurozhodovacích.
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Zástupce člena ŘV může zastupovat pouze jednoho člena ŘV – zastupování více členů ŘV jedním
společným zástupcem není možné.

VI.

Vznik a ukončení členství v Řídícím výboru

1. Členové ŘV mohou ukončit své členství v ŘV a odstoupit z ŘV písemným oznámením doručeným
předsedovi ŘV. Členství zaniká k poslednímu dni následujícího měsíce po zaslání oznámení o
odstoupení z funkce předsedovi.
2. V případě, že odstoupení z funkce oznamuje předseda ŘV nebo místopředsedové ŘV, zašlou
písemné oznámení o odstoupení všem členům ŘV prostřednictvím RT MAP II.
3. V případě volby nového předsedy ŘV či místopředsedy ŘV, je na nejbližším jednání ŘV zvolen nový
předseda ŘV či místopředseda ŘV, a to dle článku III. tohoto Statutu ŘV.
4. Členství v ŘV může být ukončeno také pro hrubé porušení Statutu ŘV či Jednacího řádu ŘV nebo
pro dlouhodobou nečinnost.
Návrh o ukončení členství v ŘV musí být podán písemným oznámením, které bude obsahovat
i zdůvodnění a bude doručeno předsedovi ŘV. O takovémto ukončení členství v ŘV bude jednáno
na nejbližším jednání ŘV a je potřeba jej odsouhlasit nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
5. O nových členech ŘV, kteří budou navrženi písemnými nominacemi doručenými předsedovi ŘV dle
článku III. bodu 4 tohoto Statutu ŘV, bude jednáno na nejbližším jednání ŘV a je potřeba je
odsouhlasit nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
6. O volbě nového předsedy ŘV, místopředsedy ŘV, vzniku a ukončení členství v ŘV nelze hlasovat
jiným způsobem, než na řádném jednání ŘV.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Statut ŘV, včetně jeho případných změn, projednává a schvaluje ŘV.
2. Tento Statut ŘV nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení.

Ve Starém Městě, dne 23. 4. 2018

_________________________________
Předseda ŘV MAP ORP Uherské Hradiště II
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