Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č.j.: 6853/2008-51

STATUT
Koordinační rady poskytovatelů informací pro mládež
Náměstek ministryně skupiny 5 vydává podle části II, čl. 1, písm. C, bod 17 a bod 20
Organizačního řádu MŠMT ČR, č.j. 20 841/2004 - 14 ze dne 15. června 2004, tento
statut:
Článek 1
Základní ustanovení
Koordinační rada poskytovatelů informací pro mládež (dále jen „Rada“) je poradním
orgánem náměstka ministryně skupiny 5.

Článek 2
Působnost Rady
Rada plní zejména tyto úkoly:
a) koordinace hlavních subjektů působících v oblasti informací pro mládež,
b) přijímá stanoviska a doporučení k materiálům EK týkajících se informací pro mládež,
c) projednává a schvaluje zásadní koncepční materiály týkající se informací pro mládež,
d) projednává zprávy z kontrol a projednává podkladové materiály pro výběrovou
komisi,
e) vydává doporučení k přidělení/odejmutí certifikace jednotlivým ICM,
f) řeší další aktuální problémy.

Článek 3
Složení Rady
1. Radu tvoří 6 členů. V čele Rady je předseda, kterým je ředitel odboru pro mládež
MŠMT.

2. Dalšími členy Rady jsou:
-

pracovníci odboru pro mládež,

-

vedoucí oddělení informací a ICM Národního institutu dětí a mládeže,

-

zástupce České rady dětí a mládeže

-

zástupce Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR,

-

zástupce Sdružení pracovníků DDM.

3. Členy Rady jmenuje a odvolává náměstek ministryně skupiny 5.
4. Funkční období členů Rady je čtyřleté.
5. Tajemníkem Rady je pracovník odboru pro mládež MŠMT, který zodpovídá za oblast
informací pro mládež. Tajemník Rady nemá hlasovací právo.
Článek 4
Organizace činnosti Rady
1. Rada se schází podle potřeby, nejméně však 2 x za kalendářní rok.
2. Členství v Radě je nezastupitelné, členové se jednání účastní osobně.
3. Způsob a organizaci práce Rady stanoví jednací řád.
4. Činnost Rady organizačně zajišťuje odbor pro mládež Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Tento statut nabývá účinnosti dnem podpisu.
V Praze dne

Jan Kocourek
náměstek ministryně

