
  

Statut   

Řídícího výboru  

projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP 

Frenštát p. R. II 

  
Článek I 

 Základní ustanovení   

1. Řídící výbor (dále jen „ŘV“) je platforma zřízená po dobu realizace projektu „Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání ORP Frenštát pod Radhoštěm II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010667. 

2. ŘV je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP, a je tvořen zástupci klíčových 

aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v území.  

3. ŘV je ustaven na základě principu partnerství a nemá právní subjektivitu.  

4. Role ŘV je spjata s procesem plánování, tvorbou a schvalováním Místního akčního 

plánu rozvoje vzdělávání ORP Frenštát p. R II (dále jen „MAP II“).  

5. ŘV může vytvářet další organizační prvky (pracovní skupiny, apod.).  

6.   ŘV si ze svého středu volí svého předsedu, případně vedoucí pracovních skupin a 

definuje si vlastní postupy rozhodování.    

Článek II  

Působnost Řídícího výboru  

1. ŘV na svém prvním zasedání projedná a schválí svůj Statut a Jednací řád, a to 

nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů ŘV.  

2. ŘV projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP II.  

3. ŘV projednává a schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023.  

4. ŘV projednává a schvaluje vizi území v oblasti rozvoje vzdělávání v území do roku 

2023.  

5. ŘV  MAP  projednává,  aktualizuje  a  schvaluje  vždy  jedenkrát  po  šesti  měsících  od  

data  předchozího schválení  kapitolu  k souladu  investičních  potřeb  se SR  MAP  do  

roku  2023,  a  to  vždy  po  konzultaci s  partnery (realizuje se konzultační proces -  

proběhne připomínkové řízení a vypořádání připomínek) 

6. ŘV projednává a schvaluje pracovní výstupy a doporučení pracovních skupin v rámci 

procesu tvorby strategického dokumentu MAP II.  

7. Členové ŘV pravidelně docházejí na jednání, reprezentují navenek své aktivity, 

spolupracují na projektech ostatních účastníků a navrhují řešení identifikovaných 

problémů.  

8. ŘV dohlíží na koordinaci a naplnění projektových aktivit.  

9. Členové ŘV se podílí na zprostředkování a přenosu informací v území.  

10. ŘV dohlíží na dodržování harmonogramu jednotlivých fází projektu.  

11. Plní dle potřeby další úkoly související s realizací projektu MAP II.  



  

Článek III  

Složení Řídícího výboru  

  

1. ŘV je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání na území MAP.  

2. Členy ŘV jsou:  

- zástupce realizačního týmu MAP,  

- zástupce kraje,  

- zástupce KAP (krajský akční plán),  

- zástupci zřizovatelů škol (obce, kraje, soukromník),  

- zástupci vedení škol, učitelé,  

- zástupci ze školních družin, školních klubů, 

- zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání,  

- zástupci základních uměleckých škol a středisek volného času,  

- zástupci rodičů,  

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

školy v území 

- zástupce MAS působících na území daného MAP 

- zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV) - systémová 

podpora MAP, 

3. Členství v ŘV je čestné a není honorováno.  

4. V čele ŘV stojí Předseda, který je volen z řad členů při prvním zasedání ŘV 

nadpoloviční většinou všech hlasů.  

5. Jednotlivé členy ŘV oslovuje a na ustavující zasedání ŘV zve zpracovatel a nositel 

projektu prostřednictvím členů realizačního týmu.  

6. První zasedání ŘV je považováno za ustavující, je přijat Statut a schválen Jednací řád 

ŘV. Členství v ŘV vzniká usnesením ustavujícího jednání ŘV nebo doplněním nového 

člena rozhodnutím ŘV.  

7. Členství v ŘV zaniká:  

a. odvoláním člena ŘV  

b. odstoupením z funkce člena ŘV s odůvodněním doručeným Předsedovi ŘV v 

písemné podobě  

c. úmrtím člena ŘV  

d. ukončením činnosti ŘV  

8. Člen ŘV MAP může být odvolán ŘV v případě, že:  

a. ukončí činnost v organizaci, za kterou byl jmenován do ŘV.  

b. instituce, za kterou byl člen ŘV jmenován, podá návrh na jeho odvolání.  

c. člen ŘV neplní řádně úkoly vyplývající z jeho členství v ŘV.  

9. V případě zániku členství v ŘV sdělí Předseda tuto skutečnost příslušné organizaci a 

zároveň ji požádá, aby do následujícího plánovaného zasedání ŘV zaslala náhradníka 

nebo nominovala nového člena.  

10. Pro rozhodování o ukončení členství nebo přijetí nového člena je zapotřebí nadpoloviční 

většiny hlasů přítomných členů ŘV.  

11. Jednání Řídícího výboru mohou být přítomni členové projektového týmu, zajišťují 

přenos informací a přenos závěrů a doporučení tematických Pracovních skupin, 



  

případně dalších poradních těles, pokud jsou zřízena. Na jednání Řídícího výboru však 

nemají hlasovací právo, nejsou li zároveň členem ŘV. 

  

Článek IV  

Struktura Řídícího výboru – práva a povinnosti členů  

  

1. Předseda ŘV volený členy ŘV má:  

a. povinnosti  

• účastní se jednání Řídícího výboru – v případě nemožnosti účastnit se 

jednání má povinnost za sebe zjednat zástupce s udělenou plnou mocí  

• předsedá a vede jednání ŘV  

• podepisuje rozhodnutí ŘV  

• odpovídá za dodržování pravidel obsažených ve Statutu a Jednacím řádu 

členy ŘV  

• odpovídá za činnost ŘV  

• předkládá k hlasování případné podněty na změny ve složení Řídícího 

výboru  

b. práva  

• účastní se hlasování  

• má rozhodovací pravomoc v případě rovnosti hlasů  

• vznáší návrhy a připomínky  

• navrhuje nové členy ŘV a Partnerství MAP  

• navrhuje odvolání členů ŘV a Partnerství MAP podle bodu 8. článku  

III.  

• může rezignovat na svůj mandát bez udání důvodu  

• navrhuje nového předsedu ŘV  

2. Člen ŘV   

a. Povinnosti  

• účastní se zasedání ŘV – v případě nemožnosti účastnit se zasedání má 

povinnost za sebe vyslat předem stanoveného náhradníka nebo zjednat 

adekvátního zástupce s udělenou plnou mocí (tento zástupce má na 

zasedání ŘV stejná práva a povinnosti jako člen ŘV, včetně hlasovacích 

a spolurozhodovacích práv)  

• aktivně se podílí na práci ŘV a plní úkoly vyplývající z usnesení přijatých 

na jeho zasedání  

b. Práva  

• účastní se hlasování a spolurozhodování  

• vznáší návrhy, připomínky  

• navrhuje přizvání odborných pracovníků či jiných hostů k určitým 

bodům nebo celému zasedání ŘV  

• navrhuje nové členy  

• navrhuje a volí předsedu ŘV  

• navrhuje odvolání členů podle bodu 8. článku III.  

• navrhuje odvolání předsedy ŘV  



  

 

Článek V  

Organizační zajištění činnosti Řídícího výboru  

  

1. Administrativně, organizačně a technicky je činnost ŘV zabezpečována realizačním 

týmem Projektu (administrativním a odborným týmem).  

2. Realizační tým má odpovědnost za realizaci projektu v souladu s žádostí o podporu.  

3. Realizační tým zajišťuje a předkládá potřebné podkladové materiály pro jednání ŘV.  

4. Aktivně se podílí na budování partnerství, komunikační platformy a spolupráci v oblasti 

vzdělávání.  

5. V rámci komunikační platformy zajišťuje informování dotčené veřejnosti, která není 

zapojena do činnosti ŘV a pracovních skupin.  

6. Pravidelně vyhodnocuje realizované aktivity a dosahování cílů MAP II.  

7. Zajišťuje organizaci společných vzdělávacích a informačních aktivit v rámci MAP II.  

8. Spolupracuje při relevantních aktivitách s odborným garantem projektu MAP II.  

9. Zodpovídá za věcnou správnost administrativy Projektu, např. za vedení operativní 

evidence, administraci případných změn Projektu, vedení provozní korespondence, 

adresářů, statistik, věcnou přípravu zpráv o realizaci, uchovávání materiálů a 

dokumentace k Projektu.  

  

  

  

Článek VI  

Pracovní skupiny  

1. Řídící výbor je oprávněn při přípravě strategického dokumentu MAP II zřizovat 

pracovní skupiny dle tematického zaměření či jiné pracovní a poradní jednotky.  

2. V pracovních skupinách jsou zastoupeni klíčoví aktéři formálního a neformálního 

vzdělávání v území. Založení konkrétní pracovní skupiny navrhují a schvalují členové 

ŘV.  

3. Členy pracovní skupiny navrhuje a dle potřeby svolává vedoucí pracovní skupiny ve 

spolupráci s realizačním týmem projektu.  

4. Počet členů pracovní skupiny není přesně definován, musí však být z hlediska 

konzultačního procesu validní. Osloveni musí být všichni příslušní aktéři v území.  

5. Úlohou dílčích pracovních skupin je vznášet svá stanoviska, náměty a připomínky k 

podkladům, které obdrží od realizačního týmu projektu, nebo ŘV a podílet se tak na 

konzultačním procesu. Pracovní skupiny se vyjadřují k výstupům analytických šetření, 

problémovým okruhům, klíčovým problémům, prioritám, investičním potřebám, 

navrženým opatřením, k aktivitám spolupráce apod. a iniciují návrhy řešení.  

  



  

Článek VII  

Jednání Řídícího výboru  

1. ŘV se schází podle potřeby. Podle aktuální potřeby může probíhat komunikace také 

prostřednictvím telefonů a e-mailů. Členové ŘV mohou elektronicky komunikovat také 

se členy realizačního týmu projektu.  

2. Jednání ŘV svolává a řídí předseda na návrh realizačního týmu projektu.  

3. Pozvánka a program jednání jsou rozesílány zástupci realizačního týmu projektu 

prostřednictvím emailu.  

4. Způsob jednání a rozhodování ŘV je podrobně upraven Jednacím řádem ŘV.   

  

  

  

  

  

Článek VIII 

 Rozpuštění Řídícího výboru  

1. K rozpuštění ŘV nedochází automaticky po schválení závěrečné zprávy o realizaci 

projektu, předpokládá se, že činnost a působení ŘV je v území stále žádoucí.  

2. V případě ukončení projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Frenštát p. R. 

II“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010667dochází pouze ke změně stávajícího statutu a 

jednacího řádu ve smyslu, že činnost řídícího výboru nebude nadále spjata s realizací 

výše uvedeného projektu.  

3. K rozpuštění ŘV dochází automaticky při ustanovení nového ŘV v rámci navazujícího 

projektu Místních akčních plánů. 

 

Článek IX  

Závěrečná ustanovení  

1. Statut projednává a schvaluje ŘV, včetně jeho případných změn.  

2. Změny Statutu se provádějí formou přehledu změn.  

3. Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení ŘV. 

  

  

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne …………………  

                   …………………………………  

předseda Řídícího výboru MAP II 

 

 

 

 

 



  

Přehled změn: 
Revize 

č. 

Článek Předmět 

revize 

Zdůvodnění revize Za 

správnost 

Datum 

platnosti 

revize 

1.1. Týká se 

celého 

dokumentu 

Změna 

názvu a čísla 

projektu 

Řídící výbor je 

realizován v rámci 

navazujícího projektu 

MAP II 

Marie 

Jalůvková 

12.6.2019 

1.2. 2.5. Aktualizace 

investičních 

priorit ve 

strategickém 

rámci 

Změna způsobu 

aktualizace/schvalování 

dle pravidel 

navazujícího projektu 

MAP II 

Marie 

Jalůvková 

12.6.2019 

1.3. 3.2. Členové ŘV Aktualizace povinných 

zástupců ŘV dle 

pravidel navazujícího 

projektu MAP II 

Marie 

Jalůvková 

12.6.2019 

1.4. 3.5. Oslovování 

členů ŘV ve 

spolupráci 

s partnerem 

projektu 

Projekt MAP II již není 

realizován ve spolupráci 

s partnerem 

Marie 

Jalůvková 

12.6.2019 

1.5. 3.11. Účast a 

hlasování 

členů RT na 

ŘV 

Dle pravidel 

navazujícího projektu 

MAP II je zástupce RT 

členem povinných 

členem ŘV s hlasovacím 

právem 

Marie 

Jalůvková 

12.6.2019 

1.6. 7.1. Intenzita 

setkávání 

ŘV 

ŘV se schází dle potřeby Marie 

Jalůvková 

12.6.2019 

1.7. 8.3. Rozpuštění 

ŘV 

Rozpuštění ŘV MAP II 

nastane automaticky při 

ustavení nového ŘV 

v rámci navazujícího 

projektu MAP 

Marie 

Jalůvková 

12.6.2019 

1.8. 9.2. Změna 

statutu 

Změny statutu se kvůli 

větší přehlednosti 

provádějí formou 

přehledu změn 

Marie 

Jalůvková 

12.6.2019 

 

 

  


