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Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko II.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
•

Řídící výbor je zřízen v návaznosti na Přílohu č. 3 Postupy MAP II. Výzvy k předkládání
projektů 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. v prioritní ose 3 Operačního
programu Věda výzkum vzdělávání vyhlášenou Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy dne 15. listopadu 2017.

•

Řídící výbor je zřízen po dobu realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na
Bruntálsku, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008619, tedy pro období 1. 7. 2018 –
30. 6. 2022

•

Řídící výbor je vytvořen a funguje na principu partnerství.

•

Člen Řídícího výboru nemá žádný nárok na finanční odměnu.

•

Role Řídícího výboru je spjata s procesem plánování, tvorbou a schvalování Místního
akčního plánu ve vzdělávání (dále jen MAP).

•

Řídící výbor představuje reprezentativní orgán z pohledu vzdělávání ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností (dále jen SO ORP) Bruntál a jeho složení odpovídá složení
partnerství MAP.

Čl. 2
Vznik a ukončení členství v Řídícím výboru
•

Členství v řídícím výboru je dobrovolné. Právnické osoby delegují své zástupce do
řídícího výboru. Profesní a odborné složení řídícího výboru zahrnuje reprezentaci osob
z pohledu vzdělávání v ORP Bruntál.

•

Členy řídícího výboru navrhuje realizátor projektu na základě místních informací o
osobách podílejících se na vzdělávání v celém průběhu realizace projektu. V průběhu
realizace projektu přijímá nové členy hlasováním, k přijetí nového člena je zapotřebí
nadpoloviční většiny přítomných členů.

•

Člen Řídícího výboru může ukončit členství na vlastní žádost (rezignace) písemným
oznámením předsedovi řídícího výboru.

•

Člen Řídícího výboru může být odvolán na návrh předsedy v následujících případech:
• člen Řídícího výboru se bez omluvy nezúčastňuje zasedání Řídícího výboru,
• člen Řídícího výboru ukončí činnost v instituci (jedná se o jednotlivé skupiny
subjektů), která ho navrhla,
• instituce, která člena Řídícího výboru nominovala, podá návrh na jeho odvolání.

•

Členství rezignujícího/odvolaného člena Řídícího výboru zaniká k poslednímu dni
následujícího měsíce po zaslání žádosti.

Čl. 3
Složení Řídícího výboru
•

Řídící výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v SO ORP
Bruntál.

•

Řídící výbor pracuje ve složení volených jmenovaných zástupců následujících skupin
subjektů zajišťující reprezentativnost z pohledu vzdělávání v území:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

zástupce realizátora projektu MAP,
zástupce kraje,
zástupci zřizovatelů škol,
vedení škol,
zástupci ze školních družin, klubů apod.
učitelé,
zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání,
zástupce základních uměleckých škol
zástupce krajského akčního plánu,
zástupce rodičů,
lokální konzultant ASZ
zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v
území,
zástupce ORP
zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV) – systémová podpora
MAP
a další.

Doporučení zástupci:
•

zástupce mikroregionů na území MAP,

•

zaměstnavatelé v daném území,

•

zástupci institucí, které spolupracují se školami – např. Česká školní inspekce,
pedagogicko-psychologické poradny, OSPOD,

•

zástupci sociálních služeb pracujících s dětmi a rodiči ohroženými sociálním
vyloučením a chudobou,

•

zástupce VŠ, především pedagogických fakult,

•

další zástupci dle návrhu dalších členů Řídícího výboru.

•

V čele Řídícího výboru stojí předseda Řídícího výboru (dále jen předseda) volený
veřejným hlasováním z řad členů Řídícího výboru na jeho prvním zasedání. Předseda
je zvolen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Řídícího výboru.

•

Předsedu zastupuje místopředseda Řídícího výboru (dále jen místopředseda), volený
veřejným hlasováním z řad členů Řídícího výboru na jeho prvním zasedání.
Místopředseda je zvolen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Řídícího výboru.

Čl. 4
Činnost Řídícího výboru

•

Řídící výbor:
• členové Řídícího výboru mají hlasovací právo,
• navazuje spolupráci všech relevantních aktérů ve vzdělávání v SO ORP Bruntál,
• projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP,
• schvaluje dokumenty vytvářené v rámci projektu, zejména Strategický rámec MAP
do roku 2023,
• bere na vědomí složení pracovních skupin a jejich členy,
• zprostředkovává přenos informací v území,
• členové Řídícího výboru se povinně účastní zasedání Řídícího výboru, aktivně
se podílí na jeho práci a plní úkoly vyplývající z usnesení přijatých na jeho zasedání.

•

Řídící výbor na svém prvním ustavujícím zasedání projedná a schválí Statut Řídícího
výboru, Jednací řád Řídícího výboru a Plán zasedání nadpoloviční většinou hlasů všech
členů Řídícího výboru.

Čl. 5
Předseda Řídícího výboru
•

Předseda Řídícího výboru:
• zastupuje Řídící výbor navenek,
• odpovídá za činnost Řídícího výboru,
• ve spolupráci se Realizačním týmem svolává zasedání Řídícího výboru, navrhuje
program zasedání a zasedání řídí,
• zajišťuje plnění usnesení Řídícího výboru,
• odpovídá za dodržování pravidel Statutu a Jednacího řádu

Čl. 6
Závěrečná ustanovení
•

Statut řídícího výboru včetně jeho změn projednává a schvaluje Řídící výbor.

•

Jednání Řídícího výboru MAP se řídí schváleným Jednacím řádem Řídícího výboru,

•

Statut Řídícího výboru nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení.

•

Originál tohoto Statutu Řídícího výboru je uložen v sídle MAS Hrubý Jeseník, nám. Míru
60/11 v Bruntále, je archivován v souladu s požadavky legislativy EU, a ČR.

•

Statut je také zveřejněn na webových stránkách MAS Hrubý Jeseník – www.mashj.cz

V Bruntále dne 11. 9. 2018

..………………………………..
Předseda/Předsedkyně Řídícího výboru

