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Článek I 
Úvodní ustanovení 

1. Řídící výbor (dále jen ŘV) Místního akčního plánu ORP Valašské Klobouky II (dále jen MAP) je 
platforma vytvořená v rámci realizace projektu MAP. 

2. ŘV je vytvořen a funguje na principu partnerství.  
3. Jeho role je spjata s procesem plánování, tvorby a schvalování MAP.  
4. ŘV je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů, 

ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.  
 
 

Článek 2 
Složení řídícího výboru 

Předseda ŘV MAP 
1. ŘV má svého předsedu. Na prvním zasedání ŘV volí předsedu z řad členů Řídícího výboru 

nadpoloviční většinou všech členů 
2. Předseda řídí a podle potřeby svolává prostřednictvím realizačního týmu zasedání ŘV. 
3. V případě nepřítomnosti předsedu zastupuje jím určený člen ŘV. 

 

Členové ŘV 

• zástupce RT MAP,  

• zástupci zřizovatelů škol,  

• vedení škol, učitelé 

• zástupce ze školních družin, školních klubů, 

• zástupce organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, 

• zástupce KAP, 

• zástupce rodičů, 

• zástupce obcí, které nezřizují školu, 

• zástupce ORP, 

• zástupce Centra podpory projektu SRP (NIDV).  
ŘV může mít i další členy, dle návrhu stávajících členů ŘV.  

 
Článek 3 

Činnost výboru 

1. Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou 
část, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Akční plán vzdělávání, průběžnou a 
závěrečnou Evaluaci.  

2. ŘV na prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘV a Jednací řád. 

 

 



 

 

 

Článek 4 
Jednání ŘV MAP 

1. ŘV se schází dle potřeby a také dle aktuální potřeby komunikuje prostřednictvím telefonu a e-
mailem s dalšími členy ŘV, či realizačního týmu projektu. 

2. Jednání ŘV svolává a řídí předseda na návrh realizačního týmu projektu. 
3. Pozvánka a program jednání jsou rozesílány zástupci realizačního týmu projektu prostřednictvím 

e-mailu. 
4. V nepřítomnosti předsedy řídí jednání člen ŘV předem určený předsedou. 
5. Jednání ŘV podrobně upravuje Jednací řád. 

 
 

Článek 5 
Vznik a ukončení členství ŘV MAP 

1. Členství v ŘV zaniká ve chvíli, kdy dotčená osoba ztratí pověření zastupovat členský subjekt.  
2. V případě, že některý z členů ŘV není schopen dále plnit své povinnosti člena ŘV, může 

realizátora projektu písemně požádat o zproštění členství.  
3. Pokud mezi realizátorem 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. Nové členy navrhuje realizátor projektu. ŘV MAP přijímá nové členy hlasováním.  
 
 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

1. Jednání ŘV MAP se řídí schváleným Jednacím řádem ŘV MAP, který je přílohou tohoto 
dokumentu. Statut i Jednací řád musí být schváleny většinou přítomných členů ŘV MAP.  

2. Tento statut nabývá účinnosti jeho schválením na 1. jednání ŘV. 

 

 

 

 

Ve Vysokém Poli dne 

 

 

 

…………………………………………… 
předseda Řídícího výboru 

 

 


