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Řídící výbor MAP II MČ Praha 20 
Jednací řád 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

Tento jednací řád upravuje jednání Řídícího výboru (dále jen ŘV) „PROJEKT – Místní akční 
plán vzdělávání“ na území MČ Praha 20. 

 
Článek 2 

Členové ŘV, náhradníci ŘV, hosté ŘV 
 

1. Členy ŘV tvoří zástupci z oblasti vzdělávání na území MAP správního obvodu Praha 20, a 
to v minimálním rozsahu daným OP VVV, přílohou č. 2 výzvy k předkládání projektů 
„Postupy zpracování místních akčních plánů“. 

 
2. Člen a náhradník člena ŘV je jmenován zástupcem realizátora projektu. Seznam členů 

a náhradníků ŘV bude možné průběžně aktualizovat a doplňovat ‒ řeší zástupce 
realizátora projektu. 

 
3. O rozšíření počtu členů o zástupce subjektů, uvedených v žádosti o podporu projektu 

bere ŘV pouze na vědomí. 
 

4. V případě, že se člen ŘV více než dvakrát neúčastní jednání bez omluvy a nominace 
svého zástupce, je ŘV oprávněn tohoto člena vyloučit.  

 

5. O pozvání hostů na jednání ŘV rozhoduje předseda ŘV. Host jednání ŘV má právo se 
jednání účastnit, nemá však hlasovací právo.  

 

 
Článek 3 

Předseda ŘV  
 

1. Předsedu si ŘV zvolí na svém prvním zasedání.  
 
2. Předseda ŘV svolává jednání ŘV, stanovuje jeho program a řídí jednání. Předseda ŘV má 

rozhodovací hlasovací právo. 
 
3. Předseda ŘV může výkonem svých pravomocí pověřit jiného člena ŘV. 
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Článek 4 
Organizace jednání 

 
1. ŘV MAP II MČ Praha 20 (dále jen ŘV) jedná dle potřeby, minimálně 1x ročně prezenčně. 

V případě potřeby je možné hlasování Per rollam. 
 
2. Jednání ŘV svolává předseda ŘV. 
 
3. Program jednání navrhuje předseda ŘV ve spolupráci s jeho členy.  
 
4. Požádat o zařazení bodu na program jednání ŘV může člen ŘV nebo jeho náhradník, 

přímo na jednání ŘV, včetně pozvání hostů, a to se souhlasem předsedy ŘV.  
 

 
 

Článek 5 
Materiály k jednání a podklady 

 
1. Obsahem materiálů určených k projednávání ŘV jsou zejména:  
 
a) podklady a návrhy k realizaci analýzy MAP; 
b) podklady a návrhy k evaluaci MAP; 
c) podklady a návrhy pro Strategický rámec MAP do 2023. 
 
2. Podklady a výstupy z odborných pracovních skupin projektu. 
 
3. Materiály pro koordinaci vzdělávání na území správního obvodu Praha 20. 
 
4. Materiály pro aktivity škol a aktivity spolupráce, koordinaci síťování, partnerství 

a přenosu informací na území správního obvodu Praha 20. 
 
5. Materiály a podklady k jednání, se kterými se členové a náhradníci ŘV musí seznámit 

před jednáním ŘV, budou zasílány v elektronické podobě. V tištěné podobě je bude mít 
k dispozici každý člen nebo jeho náhradník na jednání ŘV. 

 
Článek 6 

Zásady rozhodování 
 

1. ŘV je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, popř. 
náhradníků. Každý člen má hlasovací právo, které přechází na jeho náhradníka v případě 
zástupu.  

 
2. ŘV přijímá rozhodnutí formou veřejného hlasování, o kterém je učiněn záznam do zápisu 

z jednání. K schvalování předkládaných materiálů je zapotřebí nadpoloviční většiny 
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všech přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodne o výsledku hlasování 
předseda ŘV. 

 
3. O návrzích dává hlasovat předseda ŘV.  
 
4. Materiály a podklady předložené k informaci bere ŘV na vědomí. 

 
                                                                            Článek 7 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení členy ŘV. 
 

2. Každé jednání ŘV je neveřejné, pokud předseda ŘV neurčí jinak. 
 
 
 
 
Datum účinnosti:       Podpis předsedy ŘV: 
 


