Zápis
z jednání pracovní skupiny projektu MAP Tanvaldsko
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000362

Místo: Centrum SYLVATICA, Jiřetín pod Bukovou 15
Datum, začátek:
Přítomni:

15.06.2016 v 16:00 hod.

dle prezenční listiny

Program:
1. Strategický rámec
2. Návrh vize
3. Návrh priorit a specifických

Ad 1.
-

Ad 2.
-

Ad 3.
-

T. Šolcová sdělila termín zpracování Strategického rámce MAP do 30.9.2016 a apelovala na
včasné naplnění všech částí tohoto dokumentu s ohledem na nutnost jeho existence ve vazbě
na výzvy některých operačních programů.

Pracovní skupina prodiskutovala návrh vize z několika předložených variant. V diskusi se
pak členové shodli na nejvýstižnější optimální formulaci.

Členové dále řešili návrhy priorit a specifických cílů tak, aby co nejvýstižněji formulovaly
potřeby území a obsáhly celé spektrum aktivit ve vzdělávání.

Priorita 1. Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání a výchovy v ORP Tanvald
Cíl 1.1. Zvyšování počtu míst v MŠ výstavbou nových objektů nebo rekonstrukcí stávajících objektů
Cíl 1.2. Modernizace vybavení mateřských škol
Cíl 1.3. Zvyšování kvality předškolní výchovy
Cíl 1.4. Spolupráce aktérů – zřizovatelé MŠ, ZŠ, a organizace neformálního a zájmového vzdělávání
zvláště ZUŠ, DDM, NNO, knihovny rodiče, děti a žáci
Cíl 1.5. Zajištění personálních a finančních podmínek pro realizaci legislativních a demografických
změn v území – včetně DVPP, zajištění AP, ŠP, poradenských služeb a dalších specialistů
Cíl 1.6. Osvětové aktivity
Priorita 2 . Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality regionálního základního školství v ORP Tanvald
Cíl 2.1. Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů
Cíl 2.2. Modernizace vybavení škol s důrazem na zvyšování kvality výuky
Cíl 2.3. Zvyšování kvality základního vzdělávání
Cíl 2.4. Spolupráce aktérů – zřizovatelé MŠ, ZŠ, a organizace neformálního a zájmového vzdělávání
zvláště ZUŠ, DDM, NNO, knihovny rodiče, děti a žáci
Cíl 2.5. Zajištění personálních a finančních podmínek pro realizaci legislativních a demografických

změn v území – včetně DVPP, zajištění AP, ŠP, poradenských služeb a dalších specialistů
Cíl 2.6. Osvětové aktivity
Priorita 3. Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity výchovy
předškolního a školního vzdělávání
Cíl 3.1. Podpora vzájemné spolupráce všech aktérů v území ORP Tanvald
prostřednictvím
společných projektů a aktivit
Cíl 3.2. Excelentní centra a sdílená pracoviště
Priorita 4. Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a neformálního vzdělávání a
základních uměleckých škol
Cíl 4.1. Rekonstrukce a modernizace objektů neformálního vzdělávání za účelem zkvalitnění
poskytování služeb
Cíl 4.2. Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání

Zapsala Tereza Šolcová

