STATUT
Řídícího výboru pro realizaci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
na území SO ORP Jaroměř

Dne 5. 11. 2015 bylo Regionální stálou konferencí Královéhradeckého kraje potvrzeno území
k realizaci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území SO ORP Jaroměř (dále také jen
„MAP“), Valná hromada MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. (dále také jen „MAS“) schválila realizaci tohoto
projektu MAP na svém jednání 21. září 2015..
MAS jako realizátor projektu vydává tento statut v následujícím znění:
Článek 1
Základní ustanovení
1. Statut Řídícího výboru (dále také jen „ŘV“) pro realizaci MAP upravuje vznik a zánik ŘV, jmenování
a přijetí členů ŘV, práva a povinnosti členů ŘV, způsob jednání a působnost ŘV.
2. Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem pro realizaci projektu MAP.
3. K účasti v Řídícím výboru MAS jako realizátor projektu MAP vyzývá zástupce všech relevantních
partnerů v území, kteří dle dokumentu MŠMT ČR* Postupy zpracování místních akčních plánů Přílohy č. 2 výzvy k předkládání projektů, vytvářejí reprezentativní zastoupení všech cílových skupin.
(* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky)
4. Řídící výbor vzniká na svém ustavujícím zasedání dne 10. 3. 2016 v Jaroměři, a to minimálně na
dobu, která pokrývá i dobu realizace projektu MAP (tj. 1. 2. 2016 - 30. 11. 2017).
5. Řídící výbor zaniká na svém závěrečném zasedání prostým rozpuštěním.
Článek 2
Působnost a úkoly Řídícího výboru
1. Řídící výbor a jeho role je přímo spjata s procesem plánování, tvorbou a schvalováním MAP.
2. Řídící výbor zejména plní tyto úkoly:
a) projednává, připomínkuje a vyjadřuje se k pracovním verzím koncepčních materiálů MAP,
b) schvaluje zásadní koncepční materiály týkající se MAP,
c) dohlíží na realizaci projektu MAP po celou jeho dobu a podílí se na jeho následné
implementaci,
d) projednává a s konečnou platností schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023,
e) řeší další společné aktuální problémy v oblasti vzdělávání v daném území.

Článek 3
Složení Řídícího výboru
1. Řídící výbor pro realizaci projektu MAP tvoří minimálně 13 členů s tím, že se počet členů může
v průběhu realizace a trvání projektu měnit. Počty členů ŘV se mohou v případě potřeby rozšířit a
v odůvodněných případech mohou jmenovaní zástupci z pozice člena ŘV i odstoupit.
2. Složení členů Řídícího výboru se obecně skládá ze zástupců jednotlivých partnerů daného regionu a
dalších spolupracujících subjektů, zpravidla však minimálně z jednoho
 zástupce realizátora projektu MAP,
 zástupce Královéhradeckého kraje a realizátora KAP (Krajského akčního plánu),
 zástupce zřizovatelů škol a školských zařízení,
 zástupce ředitelů a učitelů škol,
 zástupce školních družin,
 zástupce rodičů (např. z řad členů školských rad nebo organizací sdružující rodiče),
 zástupce neformálního vzdělávání (Dům dětí a mládeže, mateřská centra, apod.),
 zástupce ITI
 zástupce základních uměleckých škol (ZUŠ).
3. Členy ŘV jmenuje i odvolává realizátor projektu MAP Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z.s.,
zastoupený svým předsedou či pověřenou osobou, na návrh jednotlivých partnerů regionu a
spolupracujících subjektů.
4. Statutární orgány partnerů regionu a spolupracujících subjektů vždy navrhují jmenovitě řádného
člena a popř. náhradníka na jmenování do ŘV.
5. V čele Řídícího výboru je předseda, který je volen z řad svých členů, mimo zástupce Místní akční
skupiny Mezi Úpou a Metují, z.s.
Článek 4
Organizace činnosti a jednání Řídícího výboru
1. Činnost ŘV je organizačně, administrativně a technicky zabezpečována určenými pracovníky MAS
jako realizátora projektu MAP.
2. Řídící výbor se schází nejméně 4 x za kalendářní rok.
3. Pokud se jednání Řídícího výboru nemůže z vážných důvodů účastnit řádný člen ani jeho zástupce,
tedy náhradník, oznámí tuto skutečnost zástupci realizátora projektu.
4. Další postupy a organizaci práce Řídícího výboru stanoví JEDNACÍ ŘÁD Řídícího výboru.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
V Jaroměři dne 10. března 2016.
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