Statut Řídícího výboru
Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Horšovský Týn
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Řídící výbor (dále jen ŘV) Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Horšovský Týn (dále jen MAP)
je platforma vytvořená v rámci realizace projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Horšovský
Týn. ŘV je vytvořen a funguje na principu partnerství. Jeho role je spjata s procesem plánování,
tvorby a schvalování MAP.
ŘV je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů,
ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

Čl. 2
Složení řídícího výboru
ŘV má následující složení:
 zástupce realizátora projektu MAP, tj. zástupce MAS Český les, z. s.
 zástupce Plzeňského kraje a zároveň zástupce KAP
 zástupce zřizovatelů škol
 zástupce školského odboru
 zástupce školy – MŠ
 zástupce školy – ZŠ pro čtenářskou a matematickou gramotnost
 zástupce školy – ZŠ pro inkluzivní vzdělávání
 zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin)
 zástupce základní umělecké školy
 zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi (NNO)
sdružujícími rodiče
ŘV může mít i další členy, dle návrhu stávajících členů ŘV.

Čl. 3
Předseda a místopředseda ŘV MAP
ŘV má svého předsedu a místopředsedu. Na prvním zasedání ŘV volí předsedu a místopředsedu
ze členů ŘV.
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Čl. 4
Činnost výboru
Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část,
SWOT -3 analýzu, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Roční akční plán vzdělávání,
průběžnou a závěrečnou Evaluaci.
ŘV na prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘV a Jednací řád ŘV.
Čl. 5
Vznik a ukončení členství ŘV MAP
V případě, že některý z členů ŘV není schopen dále plnit své povinnosti člena ŘV, může realizátora
projektu písemně požádat o zproštění členství. Pokud mezi realizátorem a rezignujícím členem není
dohodnuto jinak, má se za to, že členství zaniká k poslednímu dni následujícího měsíce po zaslání
žádosti.
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.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
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.
Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení.

Příloha:
Jednací řád Řídícího výboru MAP ORP Horšovský Týn
V Horšovském Týně dne 26. 5. 2016
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