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Město Třinec 
 

S T A T U T 
 

Řídícího výboru projektu 

Místní akční plán II v ORP Třinec 
 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

1) Řídící výbor je zřízen v návaznosti na Přílohu č. 3 Postupy MAP II – Metodika tvorby 

místních akčních plánů v oblasti vzdělávání Výzvy k předkládání projektů č 02_17_047 

Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 Operačního programu 

Věda, výzkum a vzdělávání vyhlášenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 15. listopadu 2017. 

 

2) Řídící výbor je zřízen po dobu realizace projektu Místní akční plán II v ORP Třinec, 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963, tedy pro období 01.02.2018 – 31.01.2022. 

 

3) Řídící výbor je vytvořen a funguje na principu partnerství.  

 

4) Člen Řídícího výboru nemá žádný nárok na finanční odměnu. 

 

5) Role Řídícího výboru je spjata s procesem plánování, tvorbou a schvalování Místního 

akčního plánu ve vzdělávání (dále jen MAP).  

 

6) Řídící výbor představuje reprezentativní orgán z pohledu vzdělávání ve správním obvodu 

obce s rozšířenou působností (dále jen SO ORP) Třinec a jeho složení odpovídá složení 

partnerství MAP. 

 

Čl. 2 

Vznik a ukončení členství v Řídícím výboru 

 

1) Účast zástupců jednotlivých subjektů je dobrovolná a je na jejich rozhodnutí, 

zda chtějí mít svého zástupce v Řídícím výboru. Pokud oslovený subjekt nepovažuje 

za důležité mít zástupce v Řídícím výboru, písemně informuje realizační tým.  

 

2) Členové Řídícího výboru jsou do funkce jmenováni na základě písemného návrhu 

jednotlivých oslovených subjektů doručeného realizačnímu týmu projektu, a to na období 

délky realizace projektu. 
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3) Řídící výbor má 21 členů. 

 
4) V průběhu realizace projektu je možné navýšení/snížení počtu členů Řídícího výboru. 

Své nominace mohou subjekty předkládat kdykoliv v průběhu projektu a to písemným 

návrhem doručeným realizačnímu týmu projektu. O navýšení/snížení počtu členů 

následně hlasuje Řídící výbor schválením nadpoloviční většinou hlasů všech členů 

Řídícího výboru. 

 
5) Člen Řídícího výboru může ukončit členství v Řídícím výboru: 

a. na vlastní žádost (rezignace) písemným oznámením realizačnímu týmu projektu,  

b. odvoláním na návrh předsedy v následujících případech: 

- člen Řídícího výboru ani jeho písemně pověřený zástupce se bez omluvy nezúčastní 

dvou po sobě následujících zasedání Řídícího výboru, 

- člen Řídícího výboru ukončí činnost v organizaci (jedná se o jednotlivé skupiny 

subjektů), která ho navrhla, 

- organizace, která člena Řídícího výboru nominovala, podá návrh na jeho odvolání. 

 
6) Realizační tým projektu neprodleně oznámí ukončení členství člena v Řídícím výboru 

organizaci, která člena nominovala, projedná s ní důvody ukončení členství a požádá 

o nominaci nového zástupce. Organizace může nominovat nového zástupce nejpozději 

do 15 pracovních dnů ode dne projednání důvodu ukončení členství člena Řídícího 

výboru s realizačním týmem projektu. 

 

7) Členství v Řídícím výboru vzniká dnem schválení jeho nominace nadpoloviční většinou 

hlasů všech jeho členů. 

 

8) Členství v Řídícím výboru zaniká dnem schválení jeho rezignace/odvolání nadpoloviční 

většinou hlasů všech jeho členů. 

 

Čl. 3 

Složení Řídícího výboru  

 

1) Řídící výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v SO ORP 

Třinec. 

 

2) Řídící výbor pracuje ve složení jmenovaných zástupců následujících skupin subjektů 

zajišťující reprezentativnost z pohledu vzdělávání v území: 

 
- zástupce realizátora projektu, 

- zástupce realizačního týmu, 

- zástupce kraje, 

- zástupce zřizovatelů škol,  

- zástupce vedení škol,  

- zástupce školních družin,  
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- zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání, 

- zástupce krajského akčního plánu, 

- zástupce rodičů, 

- zástupce ITI, 

- zástupce Centra podpory projektu SRP – NIDV,  

- zástupce MAS působících v území správního obvodu ORP Třinec, 

- zástupce organizací, které spolupracují se školami, 

- a další. 

 

3) 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.  

 

4) 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 

 

1) Řídící výbor: 

- členové Řídícího výboru mají hlasovací právo, 

- navazuje spolupráci všech relevantních aktérů ve vzdělávání v SO ORP Třinec, 

- projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP, 

- schvaluje dokumenty vytvářené v rámci projektu, zejména Strategický rámec MAP 

do roku 2023, investiční priority a finální dokument MAP, 

- může vytvářet pracovní skupiny a jmenovat 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 

zasedáních. 

 

2) 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 

 

1) Předseda Řídícího výboru: 

- zastupuje Řídící výbor navenek, 

- odpovídá za činnost Řídícího výboru, 



 

 

 

 

 

Místní akční plán II v ORP Třinec 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963  Stránka 5 

 

- ve spolupráci se Sekretariátem svolává zasedání Řídícího výboru, navrhuje program 

zasedání a zasedání řídí, 

- v případě potřeby může zahájit proces písemného projednání naléhavé záležitosti, 

který může vést k usnesení, 

- zajišťuje plnění usnesení Řídícího výboru, 

- odpovídá za dodržování pravidel Statutu a Jednacího řádu všemi členy nebo jimi 

písemně pověřenými zástupci. 
 

Čl. 6 

Sekretariát Řídícího výboru 

 

1) Funkci Sekretariátu Řídícího výboru (dále jen sekretariát) zajišťuje realizační tým projektu 

v čele s projektovým manažerem.  

 

2) Sekretariát zabezpečuje činnost Řídícího výboru po organizační, administrativní 

a technické stránce, tzn. zejména: 

- organizačně zajišťuje zasedání Řídícího výboru, tzn. připravuje návrh programu 

zasedání Řídícího výboru a distribuuje pozvánky, 

- zajišťuje materiály a podklady potřebné pro činnost Řídícího výboru včetně distribuce, 

- pořizuje zápisy na zasedáních Řídícího výboru a zodpovídá za jejich rozeslání, 

- zajišťuje pravidelné informování Řídícího výboru o postupu realizace rozhodnutí 

z předchozích zasedání, tzn. vyhotovení usnesení a jejich plnění, 

- zajišťuje zveřejnění výstupů, které Řídící výbor určí k předání veřejnosti, 

- zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností Řídícího výboru. 

 

Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Statut včetně jeho případných změn projednává a schvaluje Řídící výbor nadpoloviční 

většinou hlasů všech jeho členů. 

 

2) Jednání Řídícího výboru se řídí schváleným Jednacím řádem Řídícího výboru, který je 

přílohou tohoto dokumentu. 

 
3) Tento Statut Řídícího výboru nabývá účinnosti dnem jeho schválení. 

 
4) Originál tohoto Statutu Řídícího výboru je uložen na Odboru školství, kultury 

a tělovýchovy MěÚ Třinec, je archivován v souladu s požadavky legislativy EU, 

minimálně po dobu 10 let. Statut je také zveřejněn na webových stránkách projektu. 

 
5) Statut Řídícího výboru byl schválen dne 25.04.2018 usnesením č. 02/01/2018 

nadpoloviční většinou hlasů všech členů Řídícího výboru. 
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Příloha: 

Jednací řád Řídícího výboru  

 

 

 

 

 

 

V Třinci dne 25.04.2018     ..……………………………….. 

Radim Kozlovský 

     předseda Řídícího výboru  

 


