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I. Úvodﾐí ustaﾐoveﾐí 
1. JedﾐaIí řád upravuje jedﾐáﾐí ŘídíIího výHoru, přípravu, svoláváﾐí, průHěh jedﾐáﾐí, hlasováﾐí, 

jakož i další otázk┞, které s čiﾐﾐostí ŘídíIího výHoru souvisejí. 
2. Svolavatelem a garantem čiﾐﾐosti ŘídíIího výHoru je MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z.s. jako realizátor 

projektu „MAP II v ORP Vodňaﾐ┞“. 
3. ŘídíIí výHor byl ustaven dne 13. 6. 2016 v ráﾏIi realizaIe projektu „MAP v ORP Vodňaﾐ┞“. Při 

realizaIi projektu „MAP II v ORP Vodňaﾐ┞“ je doplﾐěﾐ o další poviﾐﾐé čleﾐ┞ dle Postupů MAP 
II a pokračuje ve své čiﾐﾐosti. 

 

II. PravoﾏoIi ŘídíIího výHoru 
1. ŘídíIí výHor rozhoduje o všeIh otázkáIh svěřeﾐýIh ﾏu Statutem a Postupy MAP II 

v┞praIovaﾐýﾏi MŠMT ČR. 
 

III. Svoláváﾐí jedﾐáﾐí ŘídíIího výHoru 
1. ŘídíIí výHor se schází dle potřeH┞, ﾏiﾐ. jedeﾐkrát ročﾐě. Z řad svýIh čleﾐů volí předsedu 

ŘídíIího výHoru. )asedáﾐí ŘídíIího výHoru svolává předseda ﾐeHo ﾏaﾐažerka projektu 

elektroﾐiIkou pozváﾐkou tak, aH┞ ji čleﾐové ŘídíIího výHoru oHdrželi ﾐejpozději Α 

kaleﾐdářﾐíIh dﾐů před jedﾐáﾐíﾏ. V pozváﾐIe ﾏusí Hýt uvedeﾐo ﾏísto a čas jedﾐáﾐí a jeho 
program. 

2. Kterýkoliv čleﾐ ŘídíIího výHoru ﾏůže ﾐavrhﾐout předsedovi ŘídíIího výHoru k projedﾐáﾐí Hod, 
který ﾐeﾐí ﾐa prograﾏu jedﾐáﾐí, a to prostředﾐiItvíﾏ ﾐástrojů elektroﾐiIké koﾏuﾐikaIe, v 
dostatečﾐéﾏ předstihu, ﾐejpozději však 5 kaleﾐdářﾐíIh dﾐí před jedﾐáﾐíﾏ ŘídíIího výHoru, 
včetﾐě podkladů k ﾐavržeﾐéﾏu Hodu jedﾐáﾐí. O zařazeﾐí tohoto bodu do prograﾏu jedﾐáﾐí 
rozhoduje předseda. 

3. Čleﾐové ŘídíIího výHoru ﾏohou požádat o svoláﾐí ﾏiﾏořádﾐého jedﾐáﾐí ŘídíIího výHoru, 

pokud o to předsedu požádá ﾐadpolovičﾐí většiﾐa čleﾐů ŘídíIího výHoru. 
4. Pro případ ﾐepřítoﾏﾐosti ﾏůže čleﾐ ŘídíIího výHoru určit svého zástupIe ふﾐáhradﾐíkaぶ ﾐa 

jedﾐáﾐí v ŘídíIího výHoru, a to píseﾏﾐou forﾏou. Teﾐto zástupIe ﾏá ﾐa jedﾐáﾐí stejﾐá práva 
a poviﾐﾐosti jako čleﾐ ŘídíIího výHoru, včetﾐě výkoﾐu hlasovaIíIh a spolurozhodovaIíIh práv. 

5. Jedﾐáﾐí ŘídíIího výHoru ﾐejsou veřejﾐá. 

 

IV. Příprava jedﾐáﾐí ŘídíIího výHoru 

1. Podklady pro jednáﾐí ŘídíIího výHoru připravuje realizačﾐí týﾏ projektu, který navrhuje 

prograﾏ jedﾐáﾐí ŘídíIího výHoru, faIilituje jedﾐáﾐí ŘídíIího výHoru a zajišťuje zápis z jedﾐáﾐí 
ŘídíIího výHoru. 



 
V. PrůHěh jedﾐáﾐí 

1. ŘídíIí výHor je způsoHilý se usﾐášet, je-li přítoﾏﾐa ﾐadpolovičﾐí většiﾐa jeho čleﾐů nebo jejich 

ﾐáhradﾐíků. UsﾐášeﾐísIhopﾐost ŘídíIího výHoru je ověřeﾐa při zahájeﾐí jedﾐáﾐí. 
2. ŘídíIí výHor ﾏůže projedﾐat věI, která ﾐeﾐí ﾐa prograﾏu jedﾐáﾐí, souhlasí-li s tíﾏ 

ﾐadpolovičﾐí většiﾐa přítoﾏﾐýIh čleﾐů ŘídíIího výHoru. 

3. Předseda ŘídíIího výHoru řídí jedﾐáﾐí, řídí hlasováﾐí a podepisuje rozhodﾐutí ŘídíIího výHoru. 
V případě ﾐepřítoﾏﾐosti předsed┞ ﾏůže jedﾐáﾐí řídit jiﾐý čleﾐ ŘídíIího výHoru, zvoleﾐý 
hlasováﾐíﾏ ふpředsedajíIíぶ.  

4. Z jedﾐáﾐí ŘídíIího výHoru je pořizováﾐ zápis, který je do 10 praIovﾐíIh dﾐů rozesláﾐ všeﾏ 
čleﾐůﾏ ŘídíIího výHoru. Píseﾏﾐý zápis ﾏusí oHsahovat ﾏísto a čas jedﾐáﾐí, oHsah jedﾐáﾐí, 
včetﾐě dohodﾐutýIh závěrů a v případě hlasováﾐí o jedﾐotlivýIh HodeIh i výsledk┞ hlasováﾐí. Z 

jedﾐáﾐí je pořízeﾐa také prezeﾐčﾐí listiﾐa. )ápis podepisuje předseda (předsedajíIí) ŘídíIího 
výHoru a ověřovatel. 

 

V. Hlasováﾐí ŘídíIího výHoru 
1. Rozhodﾐutí ŘídíIího výHoru je přijato ﾐa základě koﾐseﾐsu. Pokud se ﾐepodaří dospět 

k rozhodﾐutí koﾐseﾐsuálﾐíﾏ způsoHeﾏ, je ﾐástrojeﾏ pro přijetí rozhodﾐutí hlasováﾐí. Každý 
čleﾐ ŘídíIího výHoru ﾏá jeden hlas, k přijetí rozhodﾐutí je třeHa souhlasu ﾐadpolovičﾐí většiﾐ┞ 
přítoﾏﾐýIh čleﾐů ŘídíIího výHoru ﾐeHo jejiIh ﾐáhradﾐíků. Hlasováﾐí se použije vždy v případě 
odsouhlaseﾐí aktualizace StrategiIkého ráﾏIe MAP do roku 2023, včetﾐě dílčíIh dokuﾏeﾐtů, 
které defiﾐují společﾐou představu o potřeHáIh a prioritﾐíIh téﾏateIh vzděláváﾐí v úzeﾏí SO 
ORP Vodňaﾐ┞. 

2. Hlasováﾐí proHíhá veřejﾐě, v případě rovﾐosti hlasů rozhoduje hlas předsed┞ ふpředsedajíIíhoぶ 
ŘídíIího výHoru. 

3. Na pozváﾐí předsed┞ ŘídíIího výHoru ﾐeHo Realizačﾐího týﾏu se ﾏohou zúčastﾐit jedﾐáﾐí 
ŘídíIího výHoru další osoH┞, předevšíﾏ odHorﾐíIi ﾐa proHleﾏatiku vzděláváﾐí. Přizvaﾐé osoH┞ 
ﾐeﾏají hlasovaIí právo.  

4. V odůvodﾐěﾐýIh případeIh ﾏůže ŘídíIí výHor přijﾏout rozhodﾐutí s v┞užitíﾏ prostředků 
dálkové koﾏuﾐikaIe uﾏožňujíIíIh uIhovat píseﾏﾐý zázﾐaﾏ ふeﾏail, fa┝, poštaぶ, tzv. 
hlasováﾐíﾏ per rollaﾏ. Usﾐeseﾐí přijíﾏaﾐé tíﾏto způsoHeﾏ je sIhváleﾐo, pokud s ﾐíﾏ v┞sloví 
souhlas ﾐadpolovičﾐí většiﾐa všeIh čleﾐů ŘídíIího výHoru. Lhůtu pro takové hlasováﾐí určí 
předseda. 

 

 

VI. Závěrečﾐá ustaﾐoveﾐí 
ヱ. Teﾐto JedﾐaIí řád ﾐaHývá účiﾐﾐosti sIhváleﾐíﾏ čleﾐ┞ ŘídíIího výHoru. 
ヲ. )ﾏěﾐ┞ a doplňk┞ JedﾐaIího řádu podléhají sIhváleﾐí čleﾐ┞ ŘídíIího výHoru.  

 

 
 
 
JedﾐaIí řád ŘídíIího výHoru H┞l sIhváleﾐ dﾐe: ヲΒ. 5. ヲヰヱΓ 

 


