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1. Úvod 

 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území ORP Tanvald  byl zaměřen 

na podnícení spolupráce aktérů v území působících v oblasti školství a na rozvoj 

kvalitního  vzděláváni v ZŠ a MŠ a organizacích zájmového a neformálního 

vzdělávání. Jeho úkolem bylo vytvořit prostor pro předávání informací, zkušeností, 

sdílení dobré praxe a zmapovat investiční priority a další potřeby školských zařízení 

pro zajištění jejich dalšího rozvoje a zvyšování kvality vzdělávání.  

Spolupráce subjektů působících v oblasti vzdělávání by měla být podložena formální 

dohodou  Memorandem o spolupráci mezi těmito aktéry napříč jejich sférám 

působnosti. 

 

 

2. Průběh spolupráce 
 
Pro výměnu zkušeností informací a příkladů dobré praxe vzniklo v rámci realizace 

projektu Partnerství MAP. Posláním tohoto partnerství bylo iniciovat spolupráci aktérů 

působících v oblasti vzdělávání mezi subjekty odlišných sfér vzdělávání a  vytvořit tak 

optimální prostředí pro realizaci společných projektů. Partnerství bylo otevřené všem 

zájemcům o spolupodílení se na zvýšení kvality vzdělávání v MŠ, ZŠ a organizacích 

zájmového a neformálního vzdělávání. 

 

Do partnerství se každý subjekt zapojoval s tím, že se bude moci podílet na 

výstupech projektu. Někteří aktéři se zapojili již od počátku realizace, další se pak 

přidávali postupně, když zjistili, že je to v jejich vlastním zájmu a že partnerství se řídí 

jasnými principy: 

- Princip spolupráce 

Na neformálních setkáváních  docházelo k navazování spolupráce mezi 

zástupci mateřských a základních škol k řešení společných problémů z oblasti 

školství, ke společné účasti na  seminářích a ke spolupráci při tvorbě výstupů 

projektu. 
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- Princip partnerství 

Všichni zapojení aktéři společně pracovali a měli společnou odpovědnost za 

obsah výstupů spolupráce 

 

- Princip dohody 

Mezi zřizovateli škol a vedením škol byla vzájemná shoda při stanovení priorit 

jak v oblasti vzdělávání tak v oblasti investicí do školství. 

 

- Princip otevřenosti 

Jednání všech orgánů byly přístupné pro každého, kdo projevil zájem se 

jednání zúčastnit. 

 

- Princip zapojení dotčené veřejnosti 

Veřejnost byla zapojena trvalým přístupem k informacím pro cílové skupiny 

projektu. Veřejnost také měla příležitost zapojit  se do činnosti pracovní 

skupiny nebo Řídícího výboru k výměně zkušeností a informací. 

 
 
 

3. Struktura partnerství 
 
V souladu s pravidly pro realizaci projektu MAP byl ustanoven devítičlenný  realizační 

tým. Pracovníci realizačního týmu byli rozděleni na část administrativní a odbornou. 

Pro realizaci projektu byla pravidly stanovena podmínka, že se do projektu zapojí 

minimálně 70 %  základních a mateřských škol působících v území pro které je 

místní akční plán zpracováván. Tato podmínka nebyla překážkou, když do projektu 

se postupně zapojilo až 100% relevantních škol. Školy se s různou intenzitou zapojily 

do spolupráce při realizace projektu a napomáhaly tak rozvoji partnerství mezi aktéry 

v území. Finální dokument MAP byl předán všem školám, zřizovatelům škol a 

organizacím zájmového a neformálního vzdělávání. 

 

Na samém počátku projektu byl ustanoven Řídící výbor MAP Tanvaldsko, který byl 

nejvyšším rozhodovacím orgánem ve struktuře MAP. Do tohoto orgánu byli  



 

  Zpráva o  spolupráci aktérů projektu MAP Tanvaldsko                                                 4 
 

 

nominováni zástupci klíčových aktérů v oblasti vzdělávání ve správním území obce 

s rozšířenou působností tak, aby byly zastoupeny všechny sociální skupiny 

související s procesem vzdělávání. 

 

Personální obsazení pracovní skupiny bylo provedeno na základě znalostí místních 

poměrů a doporučení členy Řídícího. Oslovení aktéři nominace přijali, z vlastního 

podnětu se žádná osoba o práci v pracovní skupině neucházela 

 
 
 
 
 
 
Organizační struktura MAP Tanvaldsko 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ŘV MAP 

 

realizační tým 
pracovní 
skupina 

administrativní 
část RT 

odborná část 
RT 
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4. Spolupracující aktéři 
 
 

Seznam spolupracujících aktérů  a zapojených do realizace  MAP Tanvaldsko  
k 30.4.2018 
 
 

 ZŠ a MŠ podle RED_IZO  
 

řídící výbor, 
pracovní skupina 

podpis 
Memoranda 
o spolupráci 

600010473  
ZŠ a OA Tanvald, příspěvková organizace 
Tanvald, Školní 416 

 ano 

600023354 
Základní Škola 
 Tanvald, Údolí Kamenice 238 

 ano 

600077829  
Zdravá mateřská škola  
Desná I/212 

 ano 

600078051  
Mateřská škola Smržovka 
Havlíčkova 826 

 ano 

600078078 
Mateřská škola 
Tanvald, U Školky 579 

 ano 

600078183 
Mateřská škola  
Plavy 24 

 ano 

600078205 
Mateřská škola   
Velké Hamry I. 621 

 ano 

600078264  
Základní škola a Mateřská škola 
Velké Hamry II. 212, 

 ano 

600078370 
Základní škola   
Plavy 65, 

ano ano 

600078485  
Základní škola Smržovka 
Komenského 964 

ano ano 

600078493  
Základní škola  
Tanvald, Sportovní 576 

ano ano 

600078507 
Základní škola  
Velké Hamry, Školní 541 

ano ano 



 

  Zpráva o  spolupráci aktérů projektu MAP Tanvaldsko                                                 6 
 

600078604 
Základní škola a mateřská škola 
Zlatá Olešnice 34 

 ano 

600098451  
Mateřská škola  
Harrachov 419 

 ano 

600099164  
Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka 
Harrachov, Nový Svět 77 

 ano 

650023021  
Základní škola a mateřská škola Desná  
Desná II, Krkonošská 613 

ano ano 

650023404  
Základní škola a mateřská škola 
Albrechtice v Jizerských horách 226, 

ano ano 

650040384  
Základní škola a Mateřská škola  
Kořenov 800 

 ano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organizace zájmového a neformálního 
vzdělávání 

 

Účast v řídícím 
výboru nebo 
pracovní skupině 

Memorandum  
o spolupráci 

ZUŠ Tanvald 
Nemocniční 339, 468 41 Tanvald 

ano ano 

SVČ Tanvald, příspěvková organizace 
Protifašistických bojovníků 336, Tanvald 

ano ano 

Mateřské a dětské centrum Maják 
U Školky 579, Tanvald 

ano ano 

Centrum SYLVATICA 
Jiřetín p. Bukovou 15 

ano ano 
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5. Závěr 

Závěrečná zpráva konstatuje, že spoluráce mezi aktéry v oblasti vzdělávání v území 

správního obvodu ORP Tanvald probíhala po celo dobu realizace projektu. Tato 

skutečnost je podložena jejich podpisem Memoranda o spolupráci. Signatářů tohoto 

memoranda je 100%  z celkového počtu škol v území. Finální dokument MAP 

Tanvaldsko odsouhlasilo 90% zřizovatelů škol v území působnosti ORP Tanvald. 

 
 
 

Zpráva o spolupráci aktérů projektu MAP Tanvaldsko  byla schválena Řídícím 

výborem MAP Tanvaldsko dne 24.4.2018. 

 
 
Usnesení: 
Řídící výbor schvaluje Zprávu o spolupráci aktérů projektu MAP Tanvaldsko 
v předloženém znění. 
 
 
 
 
 
 
Věra Mužíčková, předsedkyně ŘV MAP Tanvaldsko   ………………………………… 
 
 
Josef Kucin, manažer projektu MAP Tanvaldsko ……………………………………… 
 
 
 



 

 


