STATUT ŘÍDICÍHO VÝBORU
Místní akční plán ORP Rakovník II
Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009701
Článek I
Úvodní ustanovení
1. Společnost Rakovnicko o.p.s. jako zpracovatel a nositel projektu Místní akční plán ORP
Rakovník II (dále jen „MAP II“) zřizuje Řídicí výbor v návaznosti na Přílohu č. 3 Postupy MAP II
– Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání Výzvy k předkládání projektů č.
02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 Operačního programu
Věda, výzkum a vzdělávání vyhlášenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 15.
listopadu 2017.
2. Řídicí výbor je vytvořen a funguje na principu partnerství.
3. Role Řídicího výboru je spjata s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a
schvalováním Místního akčního plánu ve vzdělávání.

Článek II
Složení Řídicího výboru MAP II
1. Řídicí výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP
Rakovník.
2. Řídicí výbor je tvořen předsedou/předsedkyní a členy.
3. Předseda/předsedkyně je volen členy Řídicího výboru nadpoloviční většinou a stojí v čele
Řídicího výboru.
4. Pro účast v Řídicím výboru byli Realizačním týmem projektu prvotně osloveni členové zapojení
v předchozím projektu Místní akční plán ORP Rakovník. V případě neprojeveného zájmu
o pokračování ve své funkci člena Řídicího výboru byli osloveni další možní kandidáti/subjekty
dle seznamu povinných zástupců uvedeného v Postupech MAP II. Stejně tak oslovil Realizační
tým nově povinné zástupce.
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5. Členy Řídicího výboru jsou dále uvedení zástupci:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

zástupce Realizačního týmu
zástupci zřizovatelů škol
zástupce vedení škol
zástupce učitelů
zástupce ze školní družiny/školního klubu
zástupce základní umělecké školy
zástupce organizace zájmového a neformální vzdělávání/střediska volného času
zástupce KAP
zástupce rodičů
zástupce obce, která nezřizuje školu
zástupce ORP Rakovník
zástupce Centra podpory projektu SRP
zástupce MAS jakožto realizátora MAP II
Článek III
Vznik a ukončení členství v Řídicím výboru MAP II

1. Členství v Řídicím výboru je dobrovolné a čestné.
2. Členové jsou voleni na celé období realizace projektu.
3. V průběhu realizace projektu je možné navýšení/snížení počtu členů Řídicího výboru. Své
nominace mohou subjekty předkládat po celou dobu realizace projektu písemnou formou
Realizačnímu týmu projektu. O navýšení/snížení počtu členů poté hlasuje Řídicí výbor
schválením nadpoloviční většinou hlasů.
4. Člen Řídicího výboru může ukončit členství v Řídicím výboru:
a. na vlastní žádost – rezignací, tedy písemným oznámením Realizačnímu týmu projektu,
b. odvoláním na návrh předsedy/předsedkyně a to v následujících případech:
i. člen ani jeho písemně pověřený zástupce se bez omluvy nezúčastní dvou po
sobě následujících zasedání Řídicího výboru,
ii. člen řádně neplní úkoly vyplývající z jeho členství v Řídicím výboru,
iii. člen ukončí činnost v organizaci/skupině subjektů, kterou zastupuje,
iv. organizace, která člena nominovala, podá návrh na jeho odvolání,
v. je trestně stíhán nebo pravomocně odsouzen za majetkovou trestnou činnost.
5. V případě zániku členství v Řídicím výboru pověří předseda/předsedkyně Realizační tým
informováním organizace, kterou člen zastupoval, a zároveň ji požádá, aby do 30dnů
nominovala svého nového zástupce. Členství nominovaného zástupce vzniká v souladu
s odstavcem 3 tohoto článku. V případě, že si tato organizace nadále nepřeje mít svého
zástupce v Řídicím výboru projektu, informuje o této skutečnosti Realizační tým další možné
kandidáty/subjekty dle skupin zástupců v odstavci 5, článku II.
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6. Členství v Řídicím výboru vzniká dnem schválení nominace nadpoloviční většinou hlasů.
7. Členství v Řídicím výboru zaniká dnem schválení rezignace/odvolání nadpoloviční většinou
hlasů.
8. Zastupování členů je možné pouze na základě plné moci.
Článek IV
Činnost Řídicího výboru MAP II
1. Řídicí výbor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

všichni členové mají hlasovací právo, jejich hlasovací právo je rovné,
navazuje spolupráci všech relevantních aktérů ve vzdělávání v ORP Rakovník,
projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci,
schvaluje dokumenty vytvářené v rámci projektu,
může vytvářet pracovní skupiny a jmenovat jejich členy,
zachovává mlčenlivost o závažných skutečnostech, nikoliv obecného rázu, o kterých se
dozví v rámci výkonu své funkce člena Řídicího výboru,
g. členové se povinně účastní zasedání Řídicího výboru, aktivně se podílí na jeho práci a
plní úkoly vyplývající z usnesení přijatých na jeho jednáních.
Výše uvedené povinnosti a práva se vztahují i na zástupce člena Řídicího výboru pověřeného
dle článku III odstavce 8.
2. Předseda vedle své působnosti člena Řídicího výboru:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

odpovídá za činnost Řídicího výboru,
navrhuje program a řídí jednání Řídicího výboru,
zastupuje Řídicí výbor při jednání s veřejností a dalšími orgány,
zajišťuje plnění usnesení Řídicího výboru,
odpovídá za dodržování pravidel obsažených ve Statutu a Jednacím řádu,
v době své nepřítomnosti jmenuje svého zástupce z ostatních členů Řídicího výboru,
předkládá případné podněty na změny ve složení Řídicího výboru.

3. Řídicí výbor se ve výkonu své funkce řídí tímto Statutem a Jednacím řádem, které schvalují na
svém ustanovujícím jednání.
4. Jednání Řídicího výboru se mohou účastnit členové Realizačního týmu či další účastníci dle
potřeb Řídicího výboru. Ti mají na jednání statut pozorovatele, tedy účastní se jednání bez
hlasovacího práva.
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Článek V
Organizační zajištění činnosti Řídicího výboru MAP II
1. Administrativní a organizační činnost Řídicího výboru zabezpečuje Realizační tým projektu dle
pokynů Hlavního manažera projektu. Zajišťuje zejména:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

organizační zajištění zasedání,
shromažďování materiálů a informací potřebných pro činnost Řídicího výboru,
příprava návrhu programu jednání a distribuce pozvánek,
příprava podkladů pro jednání,
zpracování zápisů ze zasedání,
informování Řídicího výboru o výsledcích realizace předchozích usnesení přijatých
Řídicím výborem,
g. zveřejnění výstupů ze zasedání určených ke zveřejnění,
h. vedení evidence dokumentů souvisejících s činností Řídicího výboru
i. svolání prvního ustanovujícího jednání Řídicího výboru.
Článek VI
Závěrečná ustanovení
1. Veškeré změny tohoto Statutu se provádějí formou dodatku, který musí být schválen
nadpoloviční většinou hlasů.
2. Jednání Řídicího výboru se řídí Jednacím řádem, který je přílohou tohoto dokumentu.
3. Status nabývá účinnosti okamžikem jeho schválení nadpoloviční většinou a podpisem
předsedy/předsedkyně Řídicího výboru.

V Rakovníku dne 13. 3. 2019

………………………………………………….
Mgr. Jana Švolbová
Předsedkyně Řídicího výboru MAP II

Příloha: Jednací řád Řídicího výboru
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