STATUT
Řídícího výboru
MAP Železnobrodsko
verze 1.1

Článek 1
Základní ustanovení Řídícího výboru MAP Železnobrodsko
1) Řídící výbor (dále též „ŘV“) je platforma zřízená pro tvorbu realizace projektu MAP
Železnobrodsko (reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000299).
2) Role ŘV je spjata s procesem plánování, tvorbou a schvalováním Místního akčního
plánu vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále také „SO ORP“)
Železný Brod (dále jen „MAP“) a dalších výstupů.
3) ŘV je ustaven a funguje na základě principu partnerství a dobrovolnosti a nemá
právní subjektivitu.
4) ŘV je hlavním pracovním orgánem MAP a je tvořen zástupci klíčových aktérů
ovlivňujících oblast vzdělávání v území.
5) Při své činnosti představuje ŘV reprezentativní orgán z pohledu vzdělávání v SO ORP
Železný Brod a jeho složení odpovídá složení partnerství v rámci tvorby MAP.
6) ŘV může vytvářet další organizační prvky (pracovní skupiny, apod.).
7) ŘV si volí svého předsedu, jednotlivé vedoucí pracovních skupin a definuje si vlastní
postupy rozhodování.
8) Řídící výbor MAP představuje platformu, kde se odehrává spolupráce všech
relevantních aktérů ve vzdělávání ve správním obvodu ORP Železný Brod.
9) ŘV je hlavním pracovním orgánem MAP, je tvořen zástupci klíčových aktérů
ovlivňujících oblast vzdělávání v území.
10)V případě ukončení projektu MAP Železnobrodsko ukončí svoji činnost také ŘV nebo
dochází ke změně stávajícího Statutu a Jednacího řádu ve smyslu, že činnost Řídícího
výboru nebude nadále spjata s realizací výše uvedeného projektu.

Článek 2
Ustavení Řídícího výboru MAP Železnobrodsko
1) Realizační tým projektu vyzve zástupce institucí působících v oblasti vzdělávání na
území SO ORP Železný Brod k nominaci svých zástupců do ŘV.
2) Nominovaní zástupci vzdělávacích institucí budou pozváni na ustavující zasedání ŘV,
kde jeho složení přítomní zástupci schválí. Způsob schvalování je upraven v Jednacím
řádu ŘV MAP Železnobrodsko.
3) Své nominace mohou předkládat subjekty kdykoliv v průběhu projektu, a to
písemným návrhem doručeným realizátorovi projektu. O nominovaných následně
hlasuje ŘV na svém nejbližším zasedání.
4) Účast jednotlivých subjektů je dobrovolná.
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Článek 3
Předmět činností Řídícího výboru MAP Železnobrodsko
1) Na ustavujícím zasedání ŘV projedná a schválí Statut a Jednací řád Řídícího výboru,
zvolí svého předsedu.
2) ŘV projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP.
3) ŘV schvaluje dokumenty vytvářené v rámci projektu, zejména strategický rámec
MAP, investiční priority a finální MAP.
4) ŘV může vytvářet pracovní skupiny a jmenovat jejich členy.
5) ŘV se podílí na zprostředkování přenosu informací v průběhu jednotlivých fází
realizace projektu v rámci území.
6) ŘV se podílí na plnění dalších úkolů spojených s procesem plánování, tvorby a
schvalování MAP.
7) Členové ŘV docházejí na jeho jednání, reprezentují navenek své aktivity a navrhují
řešení identifikovaných problémů.
8) ŘV plní dle potřeby další úkoly související s realizací projektu.

Článek 4
Organizace Řídícího výboru MAP Železnobrodsko
Předseda
1) V čele Řídícího výboru stojí předseda, volený z řad členů Řídícího výboru
nadpoloviční většinou všech přítomných členů.
2) Předseda řídí a podle potřeby svolává prostřednictvím realizačního týmu zasedání
Řídícího výboru, nejméně však dvakrát ročně.
3) V případě nepřítomnosti zastupuje předsedu na základě plné moci jím určený
zmocněnec.
Složení Řídícího výboru MAP Železnobrodsko
Při sestavování ŘV MAP je potřeba zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání
v území SO ORP Železný Brod. Řídící výbor pracuje ve složení:
 zástupci realizátora projektu MAP,
 zástupci Libereckého kraje, Krajského akčního plánu vzdělávání (KAP),
 zástupci zřizovatelů škol,
 zástupci vedení škol, učitelé, zástupci školních družin
 zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo školních
družin),
 zástupci základních uměleckých škol,
 zástupci rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi
(NNO)sdružujícími rodiče,
 zástupci MAS působící na území MAP,
 zástupci Mikroregionů působících na území MAP,
 další zástupci dle návrhů členů Řídícího výboru MAP.
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Pracovní skupiny MAP Železnobrodsko
1) V pracovních skupinách jsou zastoupeni všichni klíčoví aktéři formálního a
neformálního vzdělávání v území. Založení konkrétní pracovní skupiny navrhují a
schvalují členové Řídícího výboru.
2) Členy pracovní skupiny navrhuje a dle potřeby, ve spolupráci s realizačním týmem
projektu, svolává vedoucí pracovní skupiny, který je zvolen Řídícím výborem.
3) Počet členů pracovní skupiny není přesně definován, musí však být z hlediska
konzultačního procesu validní.
4) Úlohou dílčích pracovních skupin je vznášet svá stanoviska, náměty a připomínky
k podkladům, které obdrží od realizačního týmu projektu, 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.
5) Členství v pracovní skupině je dobrovolné.

Článek 5
Vznik a ukončení členství v Řídícím výboru MAP Železnobrodsko
1) V případě, že některý z členů ŘV není schopen dále plnit své povinnosti člena ŘV dle
čl. 3 tohoto statutu, může realizátora projektu požádat o zproštění členství. Žádost je
třeba zaslat realizátorovi projektu písemně. Pokud mezi realizátorem a rezignujícím
členem není dohodnuto jinak, má se za to, že členství zaniká k poslednímu dni
následujícího měsíce po zaslání žádosti o zrušení členství v ŘV.
2) V případě, že popsaným způsobem rezignuje předseda ŘV, je na nejbližším zasedání
ŘV zvolen nový předseda dle čl. 4 tohoto statutu. V tomto případě svolává jednání ŘV
manažer projektu MAP.
3) Nové členy navrhuje realizátor projektu na základě nominací předložených subjekty
působících ve vzdělávání na území SO ORP Železný Brod. ŘV MAP přijímá nové členy
na svém nejbližším zasedání a to hlasováním, k přijetí nového člena je zapotřebí
souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

Článek 6
Jednání Řídícího výboru MAP Železnobrodsko
1) Řídící výbor se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Podle aktuální
potřeby také komunikuje prostřednictvím telefonů a e-mailů s dalšími aktéry
vzdělávání v SO ORP Železný Brod a členy realizačního týmu projektu.
2) Jednání Řídícího výboru svolává a řídí předseda na návrh realizačního týmu projektu.
3) Pozvánky a programy jednání jsou rozesílány zástupci realizačního týmu projektu
prostřednictvím emailu.
4) V nepřítomnosti předsedy řídí jednání člen ŘV předem určený předsedou.
5) Jednání ŘV podrobně upravuje jeho Jednací řád.
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Článek 7
Jednací řád Řídícího výboru MAP Železnobrodsko
1) Způsob jednání a rozhodování ŘV je upraven Jednacím řádem.
2) Jednací řád schvaluje ŘV na svém prvním zasedání, a to nadpoloviční většinou všech
přítomných členů.
3) V případě ukončení projektu MAP Železnobrodsko dochází ke změně stávajícího
Statutu a Jednacího řádu pouze ve smyslu, že činnost Řídícího výboru nebude nadále
spjata s realizací výše uvedeného projektu.

Článek 8
Závěrečná ustanovení MAP Železnobrodsko
1) Statut projednává a schvaluje ŘV MAP, včetně jeho případných změn.
2) Jednání ŘV MAP se řídí schváleným Jednacím řádem ŘV MAP, který je přílohou tohoto
dokumentu.
3) Statut i Jednací řád musí být schváleny nadpoloviční většinou přítomných členů ŘV
MAP.
4) Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení.
Příloha:
Jednací řád Řídícího výboru MAP

V Železném Brodě, dne 22. 6. 2016

………………………………….
Mgr. František Lufinka
předseda ŘV MAP

…………………………………………..
Ing. Jindřich Jeníček
manažer projektu MAP
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