Statut Řídícího výboru
Místního akčního plánu výchovy a vzdělávání
ve správním obvodu ORP Český Brod
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Řídící výbor (dále jen „ŘV“) byl zřízen za účelem zpracování a schvalování Místního akčního plánu
výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod (dále jen „MAP“).
2. ŘV je platformou, kde se odehrává spolupráce klíčových aktérů ve vzdělávání v daném území a je
hlavním představitelem MAP.
3. ŘV nemá právní subjektivitu.

Článek II.
Předmět činnosti Řídícího výboru
1. Členové ŘV připomínkují a projednávají podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP.
2. ŘV projednává a usnáší se na dokumentech, které vznikají v rámci MAP.
3. ŘV projednává, aktualizuje a schvaluje vždy jedenkrát za šest měsíců kapitolu k souladu
investičních potřeb z Dohody o prioritách se Strategickým rámcem MAP do roku 2023.
4. ŘV projednává připomínky odborníků a veřejnosti vznesené k dokumentům v rámci připomínkových
řízení.
5. ŘV zprostředkovává přenos informací v území.
6. ŘV plní dle potřeby další úkoly související s realizací MAP.

Článek III.
Složení Řídícího výboru
1. ŘV je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území správního obvodu
ORP Český Brod. Koordinátor MAP zajistí oslovení minimálně těch aktérů, kteří jsou uvedeni
v Příloze č. 1. Účast jednotlivých subjektů je dobrovolná a je jen na jejich rozhodnutí, zda chtějí mít
svého zástupce v Řídícím výboru. Pokud oslovený subjekt nepovažuje za důležité mít zástupce v
Řídícím výboru, písemně o tom informuje realizační tým.
2. Na prvním zasedání je ustanoven z předložených návrhů ŘV. Ze středu ŘV je zvolen jeho předseda
a zástupce předsedy.
3. V případě, že některý z členů ŘV není schopen dále plnit své povinnosti člena ŘV, může
koordinátora MAP požádat o zproštění členství. Žádost je třeba zaslat realizátorovi projektu
písemně. Pokud mezi koordinátorem MAP a rezignujícím členem není dohodnuto jinak, má se za
to, že členství zaniká k poslednímu dni následujícího měsíce po zaslání žádosti.
4. V případě, že popsaným způsobem rezignuje předseda ŘV, je na nejbližším zasedání ŘV zvolen
nový předseda dle čl. 5.
5. Členství též může zaniknout, pokud se některý člen ŘV opakovaně nezúčastní jednání ŘV bez
řádné omluvy. Zánik členství je nutné projednat na ŘV a oznámit členovi písemně.
6. Nové členy navrhuje koordinátor MAP na základě obdržených nominací. ŘV přijímá nové členy
hlasováním.

Článek IV.
Jednání Řídícího výboru
1. Postup při jednání ŘV se řídí Jednacím řádem ŘV, který schvaluje nadpoloviční většina všech členů
ŘV.

Článek V.
Závěrečné ustanovení
1. Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení.

V Českém Brodě dne 21. 4. 2016

………………………………………
předseda ŘV MAP

