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Jednací řád Řídícího výboru  

Místního akčního plánu výchovy a vzdělávání  

ve správním obvodu ORP Český Brod 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Tento jednací řád upravuje postupy, činnosti a jednání Řídícího výboru Místního akčního 

plánu výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod (dále také jen „ŘV“). 

2. ŘV je hlavním pracovním orgánem MAP. 

 

Článek II. 

Svolání jednání Řídícího výboru 

1. Jednání ŘV svolává koordinátor MAP podle potřeby, minimálně však jednou za půl roku. 

Členové ŘV mohou požádat koordinátora MAP o svolání mimořádného jednání ŘV. 

2. Program jednání navrhuje koordinátor MAP.  

3. Jednání ŘV je svoláváno písemnou pozvánkou, zasílanou v elektronické podobě, 

s předstihem alespoň 14 dní před zasedáním. Pozvánka musí obsahovat kromě místa a 

doby zasedání také návrh programu zasedání. 

4. Členové ŘV jsou povinni nejpozději 48 hodin před jednáním potvrdit či omluvit svou účast 

na jednání. 

 

Článek III. 

Jednání Řídícího výboru 

1. Jednání ŘV vede koordinátor MAP, popř. určený zástupce. 

2. V případě, kdy se člen ŘV nemůže ze závažných důvodů zúčastnit zasedání, má právo 

písemně pověřit účastí na zasedání informovaného zástupce. Tento pověřený zástupce má 

na zasedání hlasovací právo. 

3. Na začátku jednání je schvalován program, který je možné doplnit na základě návrhu členů 

ŘV. 

 

Článek IV. 

Hlasování Řídícího výboru 

1. ŘV je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. 

2. Každý člen má jeden hlas. 

3. Návrh je přijat nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů ŘV. 

4. V případě rovnosti hlasování rozhoduje hlas předsedy ŘV, případně jeho zástupce.  

5. Pokud není přítomna nadpoloviční většina všech členů, hlasuje se formou per-

rollam.Technické zajištění hlasování ŘV per-rollam bude upraveno zvláštním 

předpisem Návrh se považuje za přijatý nadpoloviční většinou všech členů ŘV.  
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Článek V. 

Zápis z jednání Řídícího výboru 

1. Z jednání ŘV zajistí koordinátor MAP písemný zápis, který je do 14 dnů od data jednání 

rozeslán všem členům ŘV v elektronické podobě.  

2. Písemný zápis obsahuje datum a místo jednání, obsah jednání včetně dohodnutých závěrů 

a v případě hlasování i výsledky hlasování.  

3. Připomínky k zápisu mohou členové ŘV podat do 14 dnů od doručení zápisu.  

4. Archivaci zápisu zajišťuje koordinátor MAP. 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Jednací řád nabývá účinnosti schválením členy ŘV. 

2. Změny a doplňky Jednacího řádu podléhají schválení členy ŘV. 

 

V Českém Brodě dne 21. 4. 2016 

 

  ……………………………………… 

  předseda ŘV MAP 

 


