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STATUT
ŘÍDICÍHO VÝBORU MAP III V ORP PŘELOUČ
Prvotní návrh – nominace členů Řídicího výboru a pracovních skupin byla uvedena v Informatoriu k 1. 3. 2022.
V následujícím období do dnešního dne, kdy se Statut schvaluje, měli všichni aktéři rozvoje vzdělávání III v území
ORP Přelouč možnost vznést své návrhy členů či připomínky ke členství.

Článek 1
Základní ustanovení
a)

b)

c)

Řídící výbor (dále také jen „ŘV“) je platforma zřízená za účelem a po dobu realizace projektu
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Přelouč“ (dále také jen „MAP III“), registrační
číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021147.
ŘV je hlavním zastřešujícím a poradním orgánem partnerství MAP, je tvořen nominovanými
zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území realizace MAP III, tj. území
v ORP Přelouč.
ŘV nemá právní subjektivitu.
Článek 2
Činnost a organizace

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

V čele ŘV stojí předseda.
ŘV si ze svých řad volí svého předsedu. Předseda ŘV zastupuje ŘV navenek, svolává zasedání
ŘV (ve spolupráci s realizačním týmem projektu) a odpovídá za dodržování pravidel Statutu
a Jednacího řádu.
ŘV úzce spolupracuje s realizačním týmem (dále také jen „RT“) projektu MAP III v ORP Přelouč
prostřednictvím zástupce zpracovatele projektu MAS ŽR.
V případě nepřítomnosti předsedy na zasedání ŘV zastupuje předsedu jím určený člen Řídicího
výboru.
Každý člen ŘV má jedno hlasovací právo a je povinen účastnit se zasedání ŘV, podílet se na
jeho práci a plnit zadání vyplývající z usnesení přijatých na jeho zasedáních.
Řídící výbor se schází podle aktuální potřeby (prozatímní plán min. 2x za rok).
Členství ŘV je čestné a není honorováno.
Člen ŘV může za sebe na jednání ŘV vyslat zástupce.
Členové nebo jejich zástupci mohou předkládat ŘV návrhy a náměty k projednání.
Způsob jednání a rozhodování ŘV je upraven Jednacím řádem.
Článek 3
Působnost Řídícího výboru

ŘV je platformou s tímto bližším určením působení:
a) Je hlavním představitelem MAP III v ORP Přelouč.
b) Zprostředkovává přenos informací v území.
c) Na svém prvním jednání schválí Statut a Jednací řád ŘV.
d) Schvaluje aktualizovanou organizační strukturu.
e) Projednává podklady a návrhy k rozvoji a aktualizaci MAP III, dále také k evaluaci procesu
MAP III.
f)
Předkládá návrhy, náměty či postřehy související s realizací MAP III, a s tím související další
možné činnosti, které se váží k realizaci projektu MAP III.
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g)

ŘV bere na vědomí založení pracovních skupin. Koordinaci a přenos informací mezi ŘV
a pracovními skupinami zajišťuje zástupce zpracovatele projektu MAS ŽR (koordinátor
pracovních skupin). Předsedové pracovních skupin jsou zároveň členy ŘV.
Článek 4
Složení Řídícího výboru

ŘV je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP III v ORP
Přelouč.
Členy ŘV jsou:
•

zástupce RT MAP III,

•

zástupci zřizovatelů škol na území MAP III,

•

vedení škol,

•

učitelé,

•

zástupce školních družin,

•

zástupce ze základní umělecké školy,

•

zástupce organizací neformálního a středisek volného času působící na území MAP II,

•

zástupce KAP – Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Pardubického kraje,

•

zástupce rodičů,

•

zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z této obce navštěvují školy v území,

•

zástupce ITI,

•

zástupci MAS působící na území MAP II v ORP Přelouč,

•

zástupce ORP Přelouč,

•

zástupce mikroregionu na území MAP III v ORP Přelouč,

•

zástupce sociálních služeb pracujících s dětmi a rodiči ohroženými sociálním vyloučením
a chudobou,

•

případní další zástupci dle návrhu ŘV.
Článek 5
Závěrečná ustanovení

a) Statut projednává a usnáší se na něm ŘV na svém ustavujícím jednání. Stejně tak projednává
a usnáší se na návrzích jeho případných změn.
b) Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení ŘV projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání II v ORP Přelouč.
Vše, co není přímo stanoveno v tomto Statutu, se řídí platnými právními předpisy ČR.
V Cholticích, dne 12. 5. 2022

Josef Blažek
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