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STATUT Řid icírro výboru
pro projekt,,Akční plánování"

registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019996

člán€k 1

úvodní ustanovení
Řídící vYbor Místního akčního plánování lll pro projekt ,,Akční plánování" (dále jen ,,Řídící
výbor"} je hlavním pracovním orgánem partnersWí MAP lll, ktený plní úkoly přímo spjaté
§ procesem plánování, tvorbou a schvalování dokumentů MAP.
ŘiOici vYbor je zřízen jako povinný pracovní orgán partnerswí v rámci projektu ,,Akční
plánování", registrační číslo projektu CZ.02.3.68l0,ol0.alz0_082l0019998 jeho činnost je
v souladu s metodikou rUŠUr (Postupy MAP lll- příloha v,izvy MAP lll).

Óánek 2
Působnost Řraicitro výboru pro přípravu

ŘiOíci rnlUor plní zejména tyto úkoly:
1. Projednávání podkladů a návrhů k přípravě, realizaci a evaluaci MAP.
2. Zprostředkování přenosu informací v území.
3. Podpora spolupráce a partnerství všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP

Chotěboř.
4. Schvalování aktualizací Strategického rámce MAP a dalších dokumentů v souladu s výzvou

MAP.

Článek l
Složení a organizace Řídícího výboru

Řraici vYbor je hlavním pracovním orgánem partnerswí MAP. Je tvořen zástupci klíčových
aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Chotěboř.
Řídicí v,ýbor představuje platformu, kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů
ve vzdělávání ve správním obvodu ORP Chotěboř.
Řídici rngbor si volí na svém prvním zasedání předsedu ŘíOrcíno v,íboru, který řídíjednání dle
Jednacího řádu Řídícího rnýboru.

Řiaíci vgtror si na svém zasedání projednává a schvaluje tento Statut a Jednací řád,
Při sestavování Řídícího rnýboru je potřeba zajistiti repfezentativnost z pohledu vzdělávání
v území ORP Chotěbor. ŘiOici vYbor bude pracovat ve složení:

r' zástupce realizačního Ťýmu (RT) projektu MAP lll,
,/ zástupci zřizovatelů škol bez rozdílu zřizovatele,
/ vedení škol - Mš a ZŠ bez rozdílu zřizovatele,
{ učitelé,
/ zástupci ze školních družin, školních klubů,
{ zástupci základních uměleckých škol,
{ zástupci organízací neformálního vzdělávánía středisek volného času
{ zástupce krajského akčního plánu (KAP),
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{ zá§tupci rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizace
sdružujícím i rodiče, případně aktivní rodiče,

{ zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci ztěchto obcí navštěvují školy
v území,

{ Zástupce oRP,
{ další zástupci dle návrhu členů Říaícirro v,ýboru.

6. Každý člen Řídícího uýboru má hlasování právo.

Óánek l
Činnost ŘíOícítro výboru

Činnost ŘÍdicrho v,ýboru je organizačně, administrativně a technicky zabezpečována zástupci
realizačního trýmu projektu.

článek s
Jednání ňiOícitro výboru

postup při jednání Řídíciho v,ýboru se řídí Jednacím řádem Říaicrrro uýboru.

článek s
Vznik a ukončení členstvív Řidícím výboru

!. členu Řídícítro v,ýboru je ukončeno členství:
r' vystoupením, a to na základě vlastní žádosti, která je v písemné formě předána

předsedovi Řio icitro výboru,
,/ organizaČní změnou, na základě, které nemůže zastupovat danou organizaci, odbor

čijiný institut,
{ úmrtím.

Z. V případě, že své členswí ukončí předseda Řídrcrno uýboru, je na nejbližším jednání Řioiciho
uýboru zvolen nov,ý předseda.

3. Řiaicí vgbor MAP přijímá nové členy hlasováním.

čHnek z
závěrďná ustanovení

1. Změny Statutu se provádějí formou jeho dodatku, ktený schvaluje Řiuici rnpnor.
Z, Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho podpisu předsedou Řídícího výboru.
3. §tatut byl schválen ŘíOicim uýborem dne ............

v chotěboř i d^" .....:.!..?:,.,!.....(,.?..? /

Řidrcího výboru
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