STATUT ŘÍDÍCÍHO VÝBORU
MAP SO ORP Holice
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Řídící výbor MAP II SO ORP Holice (dále jen „Řídící výbor“) je platforma zřízená po dobu realizace
projektu s názvem „Spolupráce na rozvoji kvalitního vzdělávání na území Holicka“, registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008624.
2. Řídící výbor je ustanoven a funguje na základě principu partnerství a nemá právní subjektivitu.
3. Řídící výbor je hlavním rozhodujícím orgánem partnerství Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání II pro území SO ORP Holice (dále jen „MAP“) a zároveň je i jeho představitelem. Je
tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území realizace MAP.
4. Řídící výbor může vytvářet další platformy a orgány a vysílat zástupce do jiných platforem
(pracovní skupiny, apod.).
5. Řídící výbor si volí svého předsedu, jednotlivé vedoucí pracovních skupin a definuje si vlastní
postupy rozhodování.

Článek II.
Předmět činnosti Řídícího výboru
1. Řídící výbor a jeho role je spjata s procesem plánování, tvorbou a schvalováním MAP.
2. Na svém prvním zasedání projedná a schválí Statut a Jednací řád.
3. Řídící výbor plní zejména tyto úkoly:
a) projednává, připomínkuje a vyjadřuje se k pracovním verzím koncepčních materiálů MAP,
b) schvaluje zásadní koncepční materiály týkající se MAP,
c) projednává a schvaluje Strategický rámec MAP, včetně seznamu investičních priorit a
zajišťuje jeho aktualizaci,
d) projednává a schvaluje finální MAP,
e) dohlíží na realizaci projektu MAP SO ORP Holice po celou jeho dobu a podílí se na jeho
následné implementaci,
f)

podílí se na zprostředkování a přenosu informací v území,
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g) plní dle potřeby další úkoly související s realizací projektu,
h) řeší další společné aktuální problémy v oblasti vzdělávání v daném území.

Článek III.
Organizace Řídícího výboru
1. Předseda,
2. Členové Řídícího výboru,
3. Realizační tým,
4. Pracovní skupiny.

Článek IV.
Předseda
1. Předseda stojí v čele Řídicího výboru, je volený z řad členů Řídícího výboru nadpoloviční většinou
všech členů.
2. Předseda řídí a podle potřeby, svolává prostřednictvím realizačního týmu zasedání Řídícího
výboru.
3. Předseda reprezentuje Řídící výbor navenek.
4. V případě nepřítomnosti předsedu zastupuje jím určený člen Řídicího výboru.

Článek V.
Členové Řídícího výboru
1. Při sestavování Řídícího výboru je potřeba zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání v území
SO ORP Holice. Počet členů Řídícího výboru není pevně dán s tím, že v případě potřeby se může
počet členů změnit.
2. Řídící výbor se skládá ze zástupců jednotlivých dotčených skupin:
a) zástupce RT MAP,
b) zástupci zřizovatelů škol (bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních škol),
c) vedení škol, (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol) - školy mateřské a základní
bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních,
d) učitelé,
e) zástupci ze školních družin, školních klubů,
f) zástupci ze základních uměleckých škol,
g) zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na území
daného MAP,
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h) zástupce KAP,
i) zástupce rodičů (doporučení např. školskými radami nebo NNO sdružujícími rodiče, případně
aktivní rodiče),
j) zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území (pokud
je to pro daný MAP relevantní),
k) lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování - povinný partner pro územní obvody obcí
ORP, na kterých se nachází sociálně vyloučená lokalita zařazená do Koordinovaného přístupu
k sociálně vyloučeným lokalitám,
l) zástupce ITI nebo IPRÚ (pouze v relevantních případech, tj. území MAP, které se překrývá s
územím, pro které je zpracováno ITI nebo IPRÚ),
m) zástupce MAS působících na území daného MAP (výjimkou je stav, kdy MAS v území není
anebo pokud je MAS zároveň žadatelem/realizátorem projektu MAP II),
n) zástupce ORP, pokud není ORP žadatelem/realizátorem nebo partnerem projektu MAP II,
o) zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV) - systémová podpora MAP
3.

Účast zástupců jednotlivých subjektů v ŘV MAP je dobrovolná a závisí na zájmu jednotlivých
subjektů, zda chtějí mít svého zástupce v ŘV MAP. Pokud organizace nepovažuje za důležité mít
zástupce v Řídícím výboru, písemně o tom informuje RT MAP

4.

Členy Řídícího výboru nominují jednotliví aktéři ve vzdělávání na základě oslovení realizátora
projektu. V průběhu realizace mohou nové členy navrhnout stávající členové Řídícího výboru,
jejich členství schvaluje Řídící výbor.

5.

V závažných případech činnosti člena Řídícího výboru proti smyslu projektu MAP, může zástupce
realizátora nebo předseda Řídícího výboru navrhnout odvolání člena Řídícího výboru. O odvolání
hlasuje Řídící výbor.

6.

V případě, že některý z členů není schopen dále plnit své povinnosti, může požádat o zproštění
členství.

7.

Členství v Řídícím výboru MAP je čestné a členům tedy nenáleží finanční, ani jiná odměna.

Článek VI.
Realizační tým
1. Realizační tým má odpovědnost za realizaci projektu a jeho výstupy.
2. Realizační tým vede Manažer MAP.
3. Tvoří a realizuje projekt v souladu se žádostí o podporu.
4. Zabezpečuje činnost Řídícího výboru, případně dalších částí organizační struktury MAP.
5. Zajišťuje potřebné podkladové materiály a tyto pak předkládá k nahlédnutí, případně ke schválení
Řídícímu výboru.
6. Monitoruje průběh realizace MAP.
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7. Účastní se aktivit souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení.
8. Pravidelně vyhodnocuje realizované aktivity a dosahování cílů MAP.
9. Aktivně se podílí na budování partnerství, komunikační platformy a spolupráce v oblasti
vzdělávání.
10. V rámci komunikační platformy realizační tým zajišťuje informování dotčené veřejnosti, která není
zapojena do činnosti Řídícího výboru a pracovních skupin.

Článek VII.
Pracovní skupiny
1. Organizační struktur a zahrnuje pracovní skupiny: PS financování, PS pro rozvoj čtenářské
gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka, PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj
potenciálu každého žáka, PS pro rovné příležitosti.
2. Členy pracovní skupiny navrhuje a dle potřeby, ve spolupráci s realizačním týmem, svolává
vedoucí pracovní skupiny.
3. Počet členů pracovní skupiny není přesně definován, musí však být z hlediska konzultačního
procesu validní.
4. Úlohou pracovních skupin je vznášet svá stanoviska, náměty a připomínky k podkladům, které
obdrží od realizačního týmu, nebo Řídícího výboru 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.

Článek VIII.
Jednání Řídícího výboru
1. Řídící výbor se schází dle potřeby.
2. Způsob jednání a rozhodování Řídícího výboru je upraven Jednacím řádem. Tento řád vstupuje v
účinnost a platnost dnem odsouhlasení statusu Řídícího výboru MAP.
3. Změny v jednacím řádu projednává a schvaluje Řídící výbor MAP na svých jednáních

Článek IX.
Rozpuštění Řídícího výboru
1. K rozpuštění Řídícího výboru nedochází automaticky po schválení závěrečné zprávy projektu,
předpokládá se, že činnost a působení Řídícího výboru je v území stále žádoucí.
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2. V případě ukončení projektu s názvem „Spolupráce na rozvoji kvalitního vzdělávání na území
Holicka“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008624“ dochází pouze ke změně
stávajícího statutu a jednacího řádu ve smyslu, že činnost Řídícího výboru nebude nadále spjata s
realizací výše uvedeného projektu.

Článek X.
Závěrečná ustanovení
1. Statut projednává a schvaluje Řídící výbor, včetně jeho případných změn.
2. Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Řídícím výborem.

V Holicích dne 24. 10. 2018

…………………………………………………………………..……
Předseda Řídícího výboru MAP SO ORP Holice
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