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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
Na základě provedené celkové analýzy řešeného území byla zpracována SWOT analýza identifikující problémové
oblasti a SWOT analýza definující klíčové problémy v jednotlivých problémových oblastech.

Popis cíle opatření
Cílem je optimalizovat kapacity mateřských škol v závislosti na demografickém vývoji a legislativních změnách v ORP
Tanvald. Nejde tedy pouze navyšování kapacity, snižování počtu žáků ve třídách, ale cílem by mělo být vytvoření
dostatečné kapacity. Při úbytku dětí v MŠ může dojít k využití nadbytečné kapacity i pro další výchovné účely, např.
pronájem prostor jiným organizacím apod. Pro nejbližší období však naplňování tohoto cíle úzce souvisí se
zvyšováním kapacit MŠ a zajištění jejich bezbariérovosti.
Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle
Konkrétní aktivity i projektové záměry školská zařízení a ostatní místní aktéři definovali již při tvorbě Strategického
rámce MAP Tanvaldsko s vizí rozvoje vzdělávání do roku 2023. V rámci zjišťování plánovaných záměrů mateřských
škol na území ORP Tanvald bylo zjištěno, že nejvíce mateřských škol má v plánu rekonstruovat současné prostory,
plánují rekonstrukce budov včetně podlah, stropů, sklepů, střech, zateplení, výměny oken, zajištění bezbariérovosti,
rekonstrukce sociálních zařízení. V rámci potřeb uživatelů mateřských škol jsou v plánu sanace venkovních prostora
jejich vybavení herními prvky.
Celkové odhadované náklady daných opatření činí 26.700.000,- Kč. Každá škola bude financování projektu řešit podle
svých možností, především prostřednictvím různých dotačních programů. Realizace některých plánovaných záměrů
byla zahájena již roku 2016 a bude pokračovat až do roku 2023. Odpovědnost za jednotlivé aktivity bude mít vedení
mateřské školky a její zřizovatel.

Aktivity jednotlivých mateřských škol
mateřská škola

název záměru

ZŠ
a
Kořenov

MŠ Výměna části oken a oprava vnější obálky na
MŠ
Rekonstrukce sklepních prostor MŠ na
zázemí pro školní kuchyň
Vybavení venkovních prostor MŠ herními
prvky
Rekonstrukce podlah a stropů v budově MŠ
včetně elektroinstalace
ZŠ
a
MŠ Zateplení vnější obálky budovy MŠ
Albrechtice v J.
h.
MŠ Smržovka
Sanace svahu v areálu MŠ
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odhad
nákladů
1.500.000,750.000,500.000,750.000,1.820.000,-

3.000.000,-

termín
realizace
04/201810/2020
07/201910/2019
05/202009/2020
06/202108/2021
09/201612/2017

stávající stav

09/201612/2017
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Rekonstrukce suterénu MŠ na výukové
prostory a šatny
Zateplení vnější obálky budovy MŠ včetně
výměny oken
Zahradní nátěry

1.500.000,-

bezbariérovost

2.000.000,-

Vybavení zahrady MŠ

4.500.000,100.000,-

200.000,-

Oprava střechy na přístavbě MŠ

2.000.000,-

Rekonstrukce podlah

1.000.000,-

Sociální zařízení v 2. podlaží
Vybavení suterénu MŠ nákladním výtahem
Venkovní altán - dovybavení
Rozšíření kapacity MŠ

500.000,1.000.000,200.000,2.500.000,-

ZŠ a MŠ Zlatá Zvětšení a oplocení zahrady MŠ a vybavení
Olešnice
novými herními prvky
Rekonstrukce podlah ve třídě MŠ

750.000,-

MŠ Plavy

180.000,-

Přestavba altánu na venkovní učebnu pro
polytechnické
vzdělávání
(+vybavení,
pomůcky)
Stavební rekonstrukce 2 tříd včetně podlah

Zdravá
mateřská škola
Desná v J. h.
Výsadba zeleně na školní zahradě a hřišti
Indikátory
Počet míst v mateřských školách
Průměrný počet dětí v jedné třídě

300.000,-

1.500.000,150.000,-

01/201712/2018
08/201612/2018
07/201708/2018
08/201808/2019
06/201908/2020
06/201806/2019
06/201908/2020
07/201808/2018
06/201808/2020
02/201908/2019
06/201808/2019
07/201711/2017
07/202309/2023
01/201812/2019
01/201712/2020
05/201712/2018
300
25

Cíl 1.2. Modernizace vybavení mateřských škol
Na základě provedené celkové analýzy řešeného území byla zpracována SWOT analýza identifikující problémové
oblasti a SWOT analýza definující klíčové problémy v jednotlivých problémových oblastech.
Popis cíle opatření
Cílem je zajistit pořízení nového nábytku, nákup a instalace zařízení, které umožní rozvoj nových výukových a
výchovných metod včetně využití technologií, modernizace technického zařízení budov apod. Mateřské školy se
mnohdy potýkají s nedostatečným vybavením (nábytek, zařízení místností, kde probíhá výchovný proces, školní
zahrady nezaručující bezpečnost, pomůcky apod.), které neodpovídá současným požadavkům a potřebám dětí. Tento
cíl proto spočívá v doplnění tohoto vybavení a v modernizaci stávajícího.
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Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle
Konkrétní aktivity i projektové záměry školská zařízení a ostatní místní aktéři definovali již při tvorbě Strategického
rámce MAP Tanvaldsko s vizí rozvoje vzdělávání do roku 2023. V rámci zjišťování plánovaných záměrů mateřských
škol na území ORP Tanvald bylo zjištěno, že je potřeba vybavit mateřské školy moderními interaktivními pomůckami
pro výuku, kompenzačními pomůckami pro děti s potřebnou podpůrných opatření.
Celkové odhadované náklady daných opatření činí 600.000,- Kč. Každá škola bude financování projektu řešit podle
svých možností, především prostřednictvím různých dotačních programů. Realizace některých plánovaných záměrů
byla zahájena již roku 2016 a bude pokračovat až do roku 2023. Odpovědnost za jednotlivé aktivity bude mít vedení
mateřské školky a její zřizovatel.
Aktivity jednotlivých mateřských škol
mateřská škola

název záměru

ZŠ
a
Kořenov

MŠ Pořízení interaktivních pomůcek pro MŠ a
kompenzačních pomůcek pro společné
vzdělávání dětí a žáků v MŠ a ZŠ
MŠ Smržovka
Zajištění interaktivních pomůcek pro děti v
MŠ
Navýšení kapacity s prvky polytechnické
výchovy
Keramická pec
ZŠ a MŠ Zlatá Zajištění interaktivních pomůcek pro děti
Olešnice
v MŠ a kompenzačních pomůcek pro děti
s potřebou podpůrných opatření
Indikátory
Počet MŠ s modernizovaným vybavením

odhad
nákladů
100.000,-

termín
realizace
09/201709/2021

100.000,-

12/201708/2018
12/201706/2018
06/202012/2020
09/201709/2017

50.000,100.000,250.000,-

stávající stav

3

Cíl 1.3. Zvyšování kvality předškolní výchovy
Na základě provedené celkové analýzy řešeného území byla zpracována SWOT analýza identifikující problémové
oblasti a SWOT analýza definující klíčové problémy v jednotlivých problémových oblastech.
Popis cíle opatření
Cílem je zajištění metodické, finanční a materiální podpory mateřských škol v jejich úsilí zapojovat do výchovného
procesu v MŠ asistenty, logopedy, dětské psychology, chůvy a případně další specialisty, dále zajištění osobnostně
profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností.
Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči.
Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle
Konkrétní aktivity i projektové záměry školská zařízení a ostatní místní aktéři definovali již při tvorbě Strategického
rámce MAP Tanvaldsko s vizí rozvoje vzdělávání do roku 2023. V rámci zjišťování plánovaných záměrů mateřských
škol na území ORP Tanvald bylo zjištěno, že mateřské školy potřebují personální podporu odborníků v rámci
proinkluzivních opatření, asistenta pedagoga, speciální pedagogy, logopedy, apod., mateřské školy chtějí zajistit další
vzdělávání pedagogů (práce s dětmi se SVP, komunikační techniky, speciální výukové metody, právní otázky, atd.)
včetně vzájemného setkávání s kolegy z jiných MŠ a sdílení společné praxe, supervizní setkání.
Projekt č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000362
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Celkové odhadované náklady daných opatření činí 2.000.000,- Kč. Každá škola bude financování projektu řešit podle
svých možností, především prostřednictvím různých dotačních programů včetně šablon. Realizace některých
plánovaných záměrů byla zahájena již roku 2016 a bude pokračovat až do roku 2023. Odpovědnost za jednotlivé
aktivity bude mít vedení mateřské školky a její zřizovatel.
Aktivity jednotlivých mateřských škol
mateřská škola

název záměru

ZŠ
a
MŠ Proinkluzivní personální podpora pedagoga –
Kořenov
asistent, speciální pedagog
MŠ Smržovka
1,2,3,4,5, musíme pilně přemýšlet – rozvoj
matematické pregramotnosti
ZŠ a MŠ Zlatá Proinkluzivní personální podpora pedagoga –
Olešnice
asistent, speciální pedagog
MDC Maják
Podpora při vzdělávání – odborné kurzy –
trénink dle D.B.Elkonina, Maxík, logopedie
Indikátory
Počet MŠ využívajících šablony OP VVV, včetně projektů DVPP
Počet dalších projektů na zvýšení kvality výchovy v MŠ

odhad
nákladů
500.000,100.000,400.000,1.000.000,-

termín
realizace
09/201706/2022
01/202212/2022
09/201906/2022
01/201612/2020

stávající stav

probíhá

3
1

Cíl 1.4. Spolupráce aktérů – zřizovatelé MŠ, ZŠ, a organizace neformálního a zájmového vzdělávání zvláště
ZUŠ, DDM, NNO, knihovny, rodiče, děti a žáci

Na základě provedené celkové analýzy řešeného území byla zpracována SWOT analýza identifikující problémové
oblasti a SWOT analýza definující klíčové problémy v jednotlivých problémových oblastech.
Popis cíle opatření
Cílem je rozvíjení komunikace a spoluúčasti rodičů a dalších aktérů na činnosti školy, zapojování do společných
aktivit, možnost podílet se na plánování aktivit školy. Rozvoj partnerství povede k výměně zkušeností, spolupráci na
projektech, provázání aktivit mezi školami navzájem i mezi dalšími neformálními organizacemi, zřizovateli,
zaměstnavateli, rodiči a dalšími subjekty z území.
Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle
Konkrétní aktivity i projektové záměry školská zařízení a ostatní místní aktéři definovali již při tvorbě Strategického
rámce MAP Tanvaldsko s vizí rozvoje vzdělávání do roku 2023. V rámci zjišťování plánovaných záměrů škol a dalších
organizací na území ORP Tanvald bylo zjištěno, že organizace chtějí a plánují rozvíjet spolupráci s ostatními subjekty
v lokalitě, mezi sebou, chtějí svoje aktivity propojovat a obohacovat podpůrnými aktivitami předškolní vzdělávání a
výchovu, zlepšovat přístup k předškolnímu vzdělávání a jeho klima v součinnosti jak organizací, tak rodičů.
Celkové odhadované náklady daných opatření činí 1.050.000,- Kč. Každá organizace bude financování projektu řešit
podle svých možností, především prostřednictvím různých dotačních programů, lze využít místní sponzoring.
Realizace některých plánovaných záměrů byla zahájena již roku 2016 a bude pokračovat až do roku 2023.
Odpovědnost za jednotlivé aktivity bude mít vedení organizace, popř. zřizovatel.
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Aktivity jednotlivých organizací
mateřská škola,
organizace aj.
Obec Jiřetín p.
B.
SVČ
Tanvald
(DDM) a ZŠ
Sportovní
(Sport. klub)
Město Tanvald

název záměru
Rozvoj EVVO v Centru Sylvatica
Pohár běžce Tanvaldu – každoroční série
pohybových aktivit pro děti, podpora
pohybu a zdravého životního stylu, setkávání
MŠ z ORP, neformální sdílení společných
chvil (7 x za rok)
Společná setkání u pohádky

Indikátory
Počet uskutečněných setkání
Počet zúčastněných osob
Počet společných projektů
Počet platforem

odhad
nákladů
150.000,500.000,-

400.000,-

termín
realizace
01/201712/2020
01/201612/2020

stávající stav

01/201712/2020
80
2000

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

Na základě provedené celkové analýzy řešeného území byla zpracována SWOT analýza identifikující problémové
oblasti a SWOT analýza definující klíčové problémy v jednotlivých problémových oblastech.
Popis cíle opatření
Cílem je umožnit pedagogům a dalším osobám působícím ve školství vzdělávat se v oblasti své odborné specializace
tak, aby mohli předávat dětem a žákům informace odpovídající aktuální úrovni poznání v příslušné specializaci a vedli
je tak k rozvoji kreativity, podnikavosti a zvýšení kvality a variability výukových metod a forem celkově.
Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle
Konkrétní aktivity i projektové záměry školská zařízení a ostatní místní aktéři definovali již při tvorbě Strategického
rámce MAP Tanvaldsko s vizí rozvoje vzdělávání do roku 2023. V rámci zjišťování plánovaných záměrů škol a
organizací na území ORP Tanvald bylo zjištěno, že organizace potřebují z hlediska personálu podpořit průběžné
odborné vzdělávání pedagogů a dalších pracovníků vzhledem k jejich činnosti, potřebují získávat znalosti v nových
odborných moderních metodách práce.
Celkové odhadované náklady daných opatření činí 350.000,- Kč. Každá organizace bude financování projektu řešit
podle svých možností, především prostřednictvím různých dotačních programů. Realizace některých plánovaných
záměrů byla zahájena již roku 2016 a bude pokračovat až do roku 2023. Odpovědnost za jednotlivé aktivity bude mít
vedení organizace, popř. zřizovatel.
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Aktivity jednotlivých mateřských škol
mateřská škola,
název záměru
organizace, aj.
ZŠ
a
MŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ –
Kořenov
DVPP v rozsahu 16 hodin
MŠ Smržovka
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ –
DVPP v rozsahu 16 hodin
ZŠ a MŠ Zlatá Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ –
Olešnice
DVPP v rozsahu 16 hodin
MŠ
Velké Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ –
Hamry
DVPP v rozsahu 16 hodin
MŠ Tanvald
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ –
DVPP v rozsahu 16 hodin
MŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ –
DVPP v rozsahu 16 hodin
MDC
Maják Vzdělávání odborných specialistů na
Tanvald
předškolní přípravu
Indikátory
Počet účastníků vzdělávání
Počet aktivit

odhad
nákladů
40.000,50.000,40.000,50.000,70.000,50.000,50.000,-

termín
realizace
01/201712/2018
01/201712/2018
01/201712/2018
01/201712/2018
01/201712/2018
01/201712/2018
01/201612/2020

stávající stav

14

Cíl 1.6. Osvětové aktivity
Na základě provedené celkové analýzy řešeného území byla zpracována SWOT analýza identifikující problémové
oblasti a SWOT analýza definující klíčové problémy v jednotlivých problémových oblastech.
Popis cíle opatření
Cílem je obeznámit všechny aktéry v území a veřejnost s příklady dobré praxe pořádáním workshopů, seminářů a
veřejných setkání. Rovněž také za využití regionálního tisku, rozhlasu a televize.
Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle
Konkrétní aktivity i projektové záměry školská zařízení a ostatní místní aktéři definovali již při tvorbě Strategického
rámce MAP Tanvaldsko s vizí rozvoje vzdělávání do roku 2023. V rámci zjišťování plánovaných záměrů škol a
organizací na území ORP Tanvald bylo zjištěno, že je nutné veřejnost a místní organizace a partnery informovat o
plánovaných a realizovaných aktivitách mateřských škol, prezentovat příklady dobré praxe.
Celkové odhadované náklady daných opatření činí 150.000,- Kč. Každá organizace bude financování projektu řešit
podle svých možností, především prostřednictvím různých dotačních programů. Realizace některých plánovaných
záměrů byla zahájena již roku 2016 a bude pokračovat až do roku 2023. Odpovědnost za jednotlivé aktivity bude mít
vedení organizace, popř. zřizovatel.
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Aktivity jednotlivých organizací
mateřská škola,
organizace aj.
MŠ
a
ZŠ
Kořenov
MŠ až Zlatá
Olešnice
MŠ Tanvald

název záměru
Vydané tiskové zprávy

Den otevřených dveří,
Vydané tiskové zprávy
Den otevřených dveří,
Vydané tiskové zprávy
MŠ Plavy
Den otevřených dveří,
Vydané tiskové zprávy
MŠ
Velké Den otevřených dveří,
Hamry
Vydané tiskové zprávy
MŠ Albrechtice Vydané tiskové zprávy
v J/h
Indikátory
Počet osvětových aktivit v MŠ, v organizaci
Počet příkladů dobré praxe

odhad
nákladů
10.000,30.000,40.000,30.000,30.000,10.000,-

termín
realizace
01/201712/2020
01/201712/2020
01/201712/2020
01/201712/2020
01/201712/2020
01/201712/2020

stávající stav

20
5

Priorita 2 Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality regionálního základního školství v ORP
Tanvald
Cíl 2.1. Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů
Na základě provedené celkové analýzy řešeného území byla zpracována SWOT analýza identifikující problémové
oblasti a SWOT analýza definující klíčové problémy v jednotlivých problémových oblastech.
Popis cíle opatření
Cílem je realizace stavebních a technických úprav budov i venkovních prostor školních objektů tak, aby odpovídaly
současným požadavkům a aby maximálně splňovaly svůj účel a umožňovaly prostorově zajistit dostatečnou úroveň
kvality ve vzdělávání. Cílem není řešit jen nejvážnější problémy a závady, ale kontinuálně zvyšovat technickou úroveň
školních budov a areálů a zajistit jejich bezbariérovost.
Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle
Konkrétní aktivity i projektové záměry školská zařízení a ostatní místní aktéři definovali již při tvorbě Strategického
rámce MAP Tanvaldsko s vizí rozvoje vzdělávání do roku 2023. V rámci zjišťování plánovaných záměrů základních škol
na území ORP Tanvald bylo zjištěno, že základní školy mají v plánu rekonstruovat současné prostory, plánují
rekonstrukce budov včetně podlah, stropů, sklepů, střech, zateplení, výměny oken, zajištění bezbariérovosti,
rekonstrukce sociálních zařízení. Současně jsou v plánu úpravy venkovních prostora k jejich dalšímu využití v rámci
vzdělávání.
Celkové odhadované náklady daných opatření činí 180,398 mil. Kč. Každá škola bude financování projektu řešit podle
svých možností, především prostřednictvím různých dotačních programů. Realizace některých plánovaných záměrů
byla zahájena již roku 2016 a bude pokračovat až do roku 2023. Odpovědnost za jednotlivé aktivity bude mít vedení
základní školky a její zřizovatel.
Projekt č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000362
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Aktivity jednotlivých základních škol
základní škola

název záměru

odhad
nákladů
2.000.000,-

ZŠ
Tanvald, Vybudování výtahu
Sportovní
Rekonstrukce sportovní haly

24.000.000,-

Dokončení zateplení

3.000.000,-

Revitalizace městského stadionu

19.000.000,-

Město Tanvald

Stavební úpravy objektu čp. 589 na prostory
pro volnočasové a sportovní aktivity
ZŠ
a
MŠ Zateplení ZŠ a rekonstrukce vstupu
Albrechtice v J.
h.
Stavební úprava podkroví ZŠ na archiv a
školní družinu
Rekonstrukce
šatny
ZŠ
a
zřízení
environmentální dílny
Rekonstrukce podlah ZŠ

ZŠ Smržovka

2.200.000,875.000,1.000.000,1.304.000,-

Rekonstrukce opěrné stěny hřiště

245.000,-

Zabezpečení vstupu do budovy ZŠ

174.000,-

Atletický areál
Rekonstrukce vstupu do budovy
(schodiště, výtah)
Zateplení vnější obálky budovy ZŠ

12.000.000,ZŠ

Zabezpečení školních budov
Výměna oken (učebna polytechnického
vzdělávání), podlaha
Rozšíření
kapacity
školní
budovy
(rekonstrukce spodní budovy ZŠ)
Školní areál pro náctileté (FIT park)

ZŠ Velké Hamry

5.000.000,-

200.000,10.000.000,300.000,5.000.000,200.000,300.000,-

Výmalba budovy ZŠ

300.000,-

Vybavení venkovních prostor ZŠ herními
prvky
Vybudování učebny fyziky a chemie,
laboratoř, učebna přírodopisu
Rozšíření kapacity družiny, využívané i jako
relaxační místo i pro ostatní žáky školy
Vybudování venkovní učebny

200.000,-

Modernizace přírodovědné odborné učebny
(stavební práce)

400.000,-

Projekt č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000362

500.000,400.000,400.000,-

termín
realizace
08/201612/2017
08/201612/2017
01/201712/2017
04/201709/2017
01/201812/2019
08/201612/2016
09/201612/2017
09/201612/2017
09/201612/2017
09/201612/2017
01/201805/2018
09/201612/2018
09/201612/2018
01/201712/2018
09/201612/2016
09/201612/2018
09/201612/2018
09/201612/2018
09/201612/2018
09/201612/2018
09/201612/2018
09/201612/2018
09/201612/2018
01/201706/2019

stávající stav
Záměr
Probíhá

Probíhá
Záměr

Záměr
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Vybudování odborné učebny – Jazyková
laboratoř (stavební práce)
Modernizace řemeslné dílny (stavební práce)

400.000,-

Bezbariérovost školy: bezbariérový příjezd a
vstup do budovy, zajištění bezbariérovosti
nákupem schodolezu
Přestavba atria na učebnu ekologie a
předmětu Člověk a svět práce (pěstitelství a
chovatelství)
Rekonstrukce vytápění budovy s rekuperací
vzduchu
Rekonstrukce spojovacích chodeb mezi
pavilony- zateplení, okna
Rekonstrukce tělocvičny

600.000,-

Rekonstrukce školního hřiště a vybudování
sportovního sektorového areálu v okolí školy
Modernizace prostor v pavilonu TV pro
zřízení školního klubu
ZŠ a MŠ Zlatá Celková rekonstrukce půdních prostor (vznik
Olešnice
nové učebny, sklad nábytku a pomůcek,
kabinet, sborovna, sociální zařízení, úklidová
komora)
Oprava žulového schodiště a zábradlí u
hlavního vchodu do budovy
Celková rekonstrukce sklepa (mimo hl.
budovu) na sklad nářadí pro prac. vyučování
Rekonstrukce podlah ZŠ a tělocvičny

ZŠ Plavy

300.000,-

01/201706/2019
01/201706/2019
06/201612/2017

400.000,-

01/201706/2019

7.000.000,-

09/201612/202
09/201612/2020
09/201612/2019
01/202012/2020
01/201812/2019
04/201709/2018

4.000.000,1.200.000,5.000.000,2.500.000,8.000.000,-

400.000,750.000,1.000.000,-

Probíhá

záměr

07/201907/2019
07/201910/2019
07/202309/2023
07/201809/2018
05/202010/2020
07/201809/2018
07/202210/2022
01/201812/2020

Rozšíření šaten pro děti a vybudování šatny
600.000,pro zaměstnance
Rekonstrukce sklepa na funkčně oddělené
300.000,prostory (sklady pomůcek, uhelna, kotelna)
Renovace venkovního prostranství (dřevěné
100.000,konstrukce)
Vybudování prostor pro polytechnickou
200.000,výchovu a pracovní činnosti
Rekonstrukce
budovy
sokolovny
na 15.000.000,tělocvičnu ZŠ a prostoru k zajištění
pohybových aktivit MŠ, ZŠ a neformálního
vzdělávání
Rekonstrukce domu „Muzika“ na odborné 6.000.000,- 01/2018učebny, prostory pro neformální vzdělávání
12/2020
a zájmové aktivity
Přestavba půdy na tvořivou dílnu a 1.500.000,- 01/2017badatelnu
12/2023
Rekonstrukce podlah učeben
300.000,- 01/201712/2023
Renovace omítek a výměna vnitřních 3.400.000,- 01/2017rozvodů
12/2023
Renovace školní zahrady, herní prvky
1.000.000,- 01/2017-
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ZŠ
a
Kořenov

MŠ Rekonstrukce půdních prostor na učebny,
sklad pomůcek, kabinet
Oprava žulového schodiště a hlavního vstupu
do budovy
Rekonstrukce podlahy tělocvičny
Vybudování venkovního sportoviště

ZŠ Dr. H. c. Jana Stavební úpravy a přístavba ZŠ
Masaryka
Harrachov
ZŠ a MŠ Desná Instalace výtahu a bezbariérový přístup ZŠ
v J. h.
Vybudování učebny přírodních věd
Vybudování jazykové učebny

3.500.000,400.000,300.000,250.000,22.000.000,-

2.000.000,1.500.000,1.500.000,-

Indikátory
Počet nově zrekonstruovaných ZŠ
Zvýšení počtu kmenových tříd
Zvýšení počtu bezbariérových škol

12/2023
04/202009/2021
07/201912/2019
06/202108/2021
04/201908/2020
01/201812/2019
01/201712/2020
01/201712/2020
01/201712/2020
6
13
4

Cíl 2.2. Modernizace vybavení škol s důrazem na zvyšování kvality výuky
Na základě provedené celkové analýzy řešeného území byla zpracována SWOT analýza identifikující problémové
oblasti a SWOT analýza definující klíčové problémy v jednotlivých problémových oblastech.
Popis cíle opatření
Cílem je modernizovat stávající zastaralé vybavení často nevyhovující současným požadavkům a doplnit stávající.
Cílem je zajistit takové vybavení výukových prostor, které umožní zavádět inovativní výukové metody a využívat
moderní technologie a zvyšovat tak celkovou kvalitu vzdělávání.
Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle
Konkrétní aktivity i projektové záměry školská zařízení a ostatní místní aktéři definovali již při tvorbě Strategického
rámce MAP Tanvaldsko s vizí rozvoje vzdělávání do roku 2023. V rámci zjišťování plánovaných záměrů základních škol
na území ORP Tanvald bylo zjištěno, že základní školy potřebují dovybavit učebny moderními výukovými prvky
s využitím současných moderních technologií, např. interaktivní tabule s příslušenstvím, počítačové vybavení,
pomůcky a vybavení pro výuku odborných předmětů.
Celkové odhadované náklady daných opatření 26,35 mil. Kč. Každá škola bude financování projektu řešit podle svých
možností, především prostřednictvím různých dotačních programů. Realizace některých plánovaných záměrů byla
zahájena již roku 2016 a bude pokračovat až do roku 2023. Odpovědnost za jednotlivé aktivity bude mít vedení
základní školky a její zřizovatel.
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Aktivity jednotlivých základních škol
základní škola

název záměru

ZŠ
Tanvald, Modernizace odborných učeben, Wi-fi,
Sportovní
interaktivní tabule s příslušenstvím, mobilní
PC
Modernizace PC učebny
ZŠ Smržovka

500.000,-

Vybavení do nově vybudované učebny fyziky
a chemie, laboratoře, učebny přírodopisu
Modernizace přírodovědné odborné učebny

2.000.000,500.000,2.000.000,1.500.000,500.000,-

Pokrytí všech prostor školy wi-fi

400.000,-

Modernizace PC učebny

750.000,-

ZŠ a MŠ Zlatá Vybavení nově vzniklé učebny (půda)
Olešnice
Modernizace vybavení školní kuchyně

1.200.000,250.000,2.000.000,350.000,-

Zajištění interaktivních pomůcek

500.000,-

Vybavení okolí školy pro hl. činnost, činnost
školní družiny a zájmové aktivity
Vybavení nově vybudovaných prostor pro
polytechnickou výchovu a pracovní činnosti
Pořízení nového vybavení jazykové a IT
učebny a interaktivních tabulí
Vybavení nově vzniklé tvořivé dílny a
badatelny
Modernizace kuchyně

400.000,-

Vybavení kompenzačními pomůckami

a

02/201704/2017
09/201612/2018
09/201612/2018
09/201612/2018
09/201612/2018
01/201706/2019
01/201706/2019
01/201706/2019
01/201712/2018
01/201812/2019
09/201612/2020
09/201612/2017
04/201709/2018
07/201901/2021
09/201709/2017
06/202108/2021
07/202210/2022
01/201712/2023
01/201712/2023
01/201712/2023
01/201712/2023
01/201712/2023
04/2020-

Obnova počítačů – výměna za nové

Vybavení kmenových učeben 1. stupně ZŠ
interaktivními tabulemi
Zřízení školního klubu pro 2. st.

ZŠ

400.000,500.000,-

Vybavení nově vybudované odborné učebny
– Jazyková laboratoř
Modernizace řemeslné dílny , vybavení

ZŠ Plavy

termín
realizace
04/201708/2017

Vybavení novým nábytkem do učeben

Interaktivní tabule

ZŠ Velké Hamry

odhad
nákladů
1.000.000,-

Obnova školní počítačové sítě v učebnách,
knihovně a družině
MŠ Vybavení nově vzniklých učeben
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Kořenov
Modernizace vybavení školní kuchyně

500.000,-

Vybavení kompenzačními pomůckami

200.000,-

Vybavení venkovního sportoviště

500.000,-

ZŠ
Tanvald, Vybavení učebny IT, pořízení PC včetně
Masarykova
softwaru
ZŠ a MŠ Desná Instalace výtahu a bezbariérový přístup ZŠ
v J. h.
Vybudování učebny přírodních věd
Vybudování jazykové učebny
Indikátory
Počet nově modernizovaných ZŠ
Navýšení kapacit modernizovaných ZŠ
Počet bezbariérových škol

200.000,2.000.000,1.500.000,1.500.000,-

09/2021
01/201901/2021
09/201709/2021
04/201908/2020
06/201706/2018
01/201712/2020
01/201712/2020
01/201712/2020
8
4

Cíl 2.3. Zvyšování kvality základního vzdělávání
Na základě provedené celkové analýzy řešeného území byla zpracována SWOT analýza identifikující problémové
oblasti a SWOT analýza definující klíčové problémy v jednotlivých problémových oblastech.
Popis cíle opatření
Cílem je zajištění metodické, finanční a materiální podpory základních škol ve spolupráci se zřizovateli, rodiči,
institucemi a organizacemi neformálního a zájmového vzdělávání v jejich úsilí zapojovat do výchovného procesu
různé odborníky, personální podpora ZŠ s cílem zvýšení kvality výuky, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností,
zvýšení úrovně docházky žáků, prevence předčasných odchodů ze vzdělávání žáků, zvýšení informovanosti a úrovně
spolupráce všech zapojených cílových skupin. Nedílnou součástí je podpora zařazování žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu pomocí extrakurikulárních aktivit (čtenářské kluby, kluby
zábavné logiky, doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem ve škole i v rodinách, práce
s rodičem apod.). Důležitou součástí je také oblast spolupráce s rodiči žáků ZŠ. Cílem je dále usnadnění přechodu
žáků základních škol na střední školy podpořením spolupráce ZŠ-SŠ.
Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle
Konkrétní aktivity i projektové záměry školská zařízení a ostatní místní aktéři definovali již při tvorbě Strategického
rámce MAP Tanvaldsko s vizí rozvoje vzdělávání do roku 2023. V rámci zjišťování plánovaných záměrů základních škol
na území ORP Tanvald bylo zjištěno, že základní školy potřebují proinkluzivní personální podporu, školní speciální
pedagogy, asistenty pedagoga, pedagogy pro doučování, kroužky. Některé školy takové podpory už využívají,
alespoň částečně. Školy chtějí sdílet svoje zkušenosti.
Celkové odhadované náklady daných opatření 6,6 mil. Kč. Každá škola bude financování projektu řešit podle svých
možností, především prostřednictvím různých dotačních programů. Realizace některých plánovaných záměrů byla
zahájena již roku 2016 a bude pokračovat až do roku 2023. Odpovědnost za jednotlivé aktivity bude mít vedení
základní školky a její zřizovatel.
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Aktivity jednotlivých základních škol
základní škola

název záměru

ZŠ
a
MŠ Proinkluzivní personální podpora pedagoga –
Kořenov
asistent, speciální pedagog
ZŠ Velké Hamry Proinkluzivní personální podpora (školní
speciální pedagog,
asistenti pedagoga,
koordinátor inkluze, doučování, kroužky,
výměny zkušeností)
Koordinátor pro další vzdělávání žáků
ZŠ a MŠ Zlatá Proinkluzivní personální podpora pedagoga –
Olešnice
asistent, speciální pedagog
MDC Maják
Podpora při vzdělávání – odborné kurzy –
trénink dle D.B.Elkonina, Maxík, logopedie
Indikátory
Počet ZŠ využívajících šablony OP VVV, včetně projektů DVPP
Počet dalších projektů na zvýšení kvality výchovy v ZŠ

odhad
nákladů
1.000.000,3.000.000,-

500.000,1.100.000,1.000.000,-

termín
realizace
09/201706/2022
09/201612/2020

09/201612/2017
09/201906/2022
01/201612/2020

stávající stav

Probíhá

záměr

probíhá

3
2

Cíl 2.4. Spolupráce aktérů – zřizovatelé MŠ, ZŠ, a organizace neformálního a zájmového vzdělávání zvláště
ZUŠ, DDM, NNO, knihovny, rodiče, děti a žáci

Na základě provedené celkové analýzy řešeného území byla zpracována SWOT analýza identifikující problémové
oblasti a SWOT analýza definující klíčové problémy v jednotlivých problémových oblastech.
Popis cíle opatření
Cílem je rozvíjení komunikace a spoluúčasti rodičů a dalších aktérů na činnosti školy, zapojování do společných
aktivit, možnost podílet se na plánování aktivit školy. Rozvoj partnerství povede k výměně zkušeností, spolupráci na
projektech, provázání aktivit mezi školami navzájem i mezi dalšími neformálními organizacemi, zřizovateli,
zaměstnavateli, rodiči a dalšími subjekty z území.
Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle
Konkrétní aktivity i projektové záměry školská zařízení a ostatní místní aktéři definovali již při tvorbě Strategického
rámce MAP Tanvaldsko s vizí rozvoje vzdělávání do roku 2023. V rámci zjišťování plánovaných záměrů škol a dalších
organizací na území ORP Tanvald bylo zjištěno, že organizace chtějí a plánují rozvíjet spolupráci s ostatními subjekty
v lokalitě, mezi sebou, chtějí svoje aktivity propojovat a obohacovat podpůrnými aktivitami předškolní vzdělávání a
výchovu, zlepšovat přístup k předškolnímu vzdělávání a jeho klima v součinnosti jak organizací, tak rodičů.
Celkové odhadované náklady daných opatření činí 680.000,- Kč. Každá organizace bude financování projektu řešit
podle svých možností, především prostřednictvím různých dotačních programů, lze využít místní sponzoring.
Realizace některých plánovaných záměrů byla zahájena již roku 2016 a bude pokračovat až do roku 2023.
Odpovědnost za jednotlivé aktivity bude mít vedení organizace, popř. zřizovatel.
Projekt č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000362
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Aktivity jednotlivých organizací
základní škola,
organizace aj.
Obec Jiřetín p.
B.
SVČ
Tanvald
(DDM) a ZŠ
Sportovní
(Sport. klub)

název záměru
Rozvoj EVVO v Centru Sylvatica

Pohár běžce Tanvaldu – každoroční série
pohybových aktivit pro děti, podpora
pohybu a zdravého životního stylu, setkávání
ZŠ z ORP, neformální sdílení společných chvil
(7 x za rok)
Výstavy výtvarných prací dětí a žáků
v výtvarného oboru ZUŠ

Městská
knihovna
Tanvaldě
Indikátory
Počet uskutečněných setkání
Počet zúčastněných osob
Počet společných projektů

odhad
nákladů
150.000,500.000,-

30.000,-

termín
realizace
01/201712/2020
01/201612/2020

stávající stav

01/201612/2023

70
5000
6

Cíl 2.5. Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality regionálního základního školství v ORP Tanvald

Na základě provedené celkové analýzy řešeného území byla zpracována SWOT analýza identifikující problémové
oblasti a SWOT analýza definující klíčové problémy v jednotlivých problémových oblastech.
Popis cíle opatření
Cílem je umožnit pedagogům a dalším osobám působícím ve školství vzdělávat se v oblasti své odborné specializace
tak, aby mohli předávat žákům informace odpovídající aktuální úrovni poznání v příslušné specializaci a vedli je ke
zvyšování úrovně kompetencí v souladu s požadavky společnosti (např. v oblasti kreativity, podnikavosti, zvyšování
iniciativy….)
Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle
Konkrétní aktivity i projektové záměry školská zařízení a ostatní místní aktéři definovali již při tvorbě Strategického
rámce MAP Tanvaldsko s vizí rozvoje vzdělávání do roku 2023. V rámci zjišťování plánovaných záměrů škol a
organizací na území ORP Tanvald bylo zjištěno, že pracovníci škol potřebují absolvovat průběžné odborné vzdělávání
tak, aby se zvyšovaly jejich znalosti v rámci svých specializací a v nových moderních metodách výuky.
Celkové odhadované náklady daných opatření činí 350.000,- Kč. Každá organizace bude financování projektu řešit
podle svých možností, především prostřednictvím různých dotačních programů. Realizace některých plánovaných
záměrů byla zahájena již roku 2016 a bude pokračovat až do roku 2023. Odpovědnost za jednotlivé aktivity bude mít
vedení organizace, popř. zřizovatel.
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Aktivity jednotlivých základních škol a organizací
základní škola,
název záměru
organizace, aj.
ZŠ
a
MŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků
Kořenov
DVPP v rozsahu 30 hodin
ZŠ Smržovka
Vzdělávání pedagogických pracovníků
DVPP v rozsahu 40 hodin
ZŠ a MŠ Zlatá Vzdělávání pedagogických pracovníků
Olešnice
DVPP v rozsahu 40 hodin
ZŠ Velké Hamry Vzdělávání pedagogických pracovníků
DVPP v rozsahu 40 hodin
ZŠ Tanvald
Vzdělávání pedagogických pracovníků
DVPP v rozsahu 40 hodin
ZŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků
DVPP v rozsahu hodin
Indikátory
Počet účastníků vzdělávání
Počet aktivit

ZŠ –

odhad
nákladů
50.000,-

ZŠ –

60.000,-

ZŠ –

60.000,-

ZŠ –

60.000,-

ZŠ –

80.000,-

ZŠ –

0.000,-

termín
realizace
01/201712/2018
01/201712/2018
01/201712/2018
01/201712/2018
01/201712/2018
01/201712/2018

stávající stav

Min.100
10

Cíl 2.6. Osvětové aktivity
Na základě provedené celkové analýzy řešeného území byla zpracována SWOT analýza identifikující problémové
oblasti a SWOT analýza definující klíčové problémy v jednotlivých problémových oblastech.
Popis cíle opatření
Cílem je obeznámit všechny aktéry v území a veřejnost s příklady dobré praxe pořádáním workshopů, seminářů a
veřejných setkání. Rovněž také za využití regionálního tisku, rozhlasu a televize.
Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle
Konkrétní aktivity i projektové záměry školská zařízení a ostatní místní aktéři definovali již při tvorbě Strategického
rámce MAP Tanvaldsko s vizí rozvoje vzdělávání do roku 2023. V rámci zjišťování plánovaných záměrů škol a
organizací na území ORP Tanvald bylo zjištěno, že je nutné veřejnost a místní organizace a partnery informovat o
plánovaných a realizovaných aktivitách základních škol, prezentovat příklady dobré praxe.
Celkové odhadované náklady daných opatření činí 200.000,- Kč. Každá organizace bude financování projektu řešit
podle svých možností, především prostřednictvím různých dotačních programů. Realizace některých plánovaných
záměrů byla zahájena již roku 2016 a bude pokračovat až do roku 2023. Odpovědnost za jednotlivé aktivity bude mít
vedení organizace, popř. zřizovatel.
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Aktivity jednotlivých základních škol a dalších organizací
základní škola,
organizace aj.
MŠ
a
ZŠ
Kořenov
MŠ až Zlatá
Olešnice
ZŠ Smržovka
ZŠ Plavy
ZŠ Velké Hamry
ZŠ Desná v J/h
ZŠ Tanvald

název záměru
Vydané tiskové zprávy
Den otevřených dveří,
Vydané tiskové zprávy
Den otevřených dveří,
Vydané tiskové zprávy
Den otevřených dveří,
Vydané tiskové zprávy
Den otevřených dveří,
Vydané tiskové zprávy
Den otevřených dveří,
Vydané tiskové zprávy
Den otevřených dveří,
Vydané tiskové zprávy

Indikátory
Počet osvětových aktivit v ZŠ
Počet příkladů dobré praxe

odhad
nákladů
10.000,30.000,30.000,30.000,30.000,30.000,40.000,-

termín
realizace
01/201712/2020
01/201712/2020
01/201712/2020
01/201712/2020
01/201712/2020
01/201712/2020
01/201712/2020

stávající stav

18
5

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
společných projektů a aktivit
Na základě provedené celkové analýzy řešeného území byla zpracována SWOT analýza identifikující problémové
oblasti a SWOT analýza definující klíčové problémy v jednotlivých problémových oblastech.
Popis cíle opatření
Základní a mateřské školy se zapojují do různých programů především individuálně. Školy při realizaci svých
rozvojových neinvestičních projektů spolupracují (propojení spolupráce MŠ, ZŠ a také SŠ) nejen v rámci území, ale
sdílí možnosti v celé ČR, případně v zahraničí.
Dochází ke vzájemnému poznávání a přenosu zkušeností mezi pedagogy a dalšími aktéry, ale i ke zlepšení klimatu ve
třídách, školách a jejich pedagogických sborech. Současně lze předpokládat, že se tato spolupráce projeví i ve vyšší
efektivitě na tyto projekty vynakládaných veřejných prostředků. Součástí plánované spolupráce jsou i další aktéři –
zřizovatelé, organizace zájmového a neformálního vzdělávání, rodiče apod. Systém nastavuje bezbariérovost a vede
ke zvýšení úrovně kvality a komunikace v souladu s cíli vize.
Celkové odhadované náklady daných opatření činí 750.000,- Kč. Každá organizace bude financování projektu řešit
podle svých možností, především prostřednictvím různých dotačních programů. Realizace některých plánovaných
záměrů byla zahájena již roku 2016 a bude pokračovat až do roku 2023. Odpovědnost za jednotlivé aktivity bude mít
vedení organizace, popř. zřizovatel.
Projekt č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000362
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Aktivity jednotlivých organizací
organizace

název záměru

ZŠ a MŠ Zlatá Malotřídky pospolu
Olešnice
malotřídních škol

–

spolupráce

4

odhad
nákladů
750.000,-

termín
realizace
01/201612/2020

Indikátory
Počet projektů a aktivit vzájemné spolupráce škol a dalších organizací v území ORP
Počet zapojených partnerů

stávající stav
probíhá

5
10

Cíl 3.2. Excelentní centra a sdílená pracoviště
Na základě provedené celkové analýzy řešeného území byla zpracována SWOT analýza identifikující problémové
oblasti a SWOT analýza definující klíčové problémy v jednotlivých problémových oblastech.
Popis cíle opatření
Jako jedno z řešení, jak popularizovat vývoj, výzkum či polytechnické vzdělávání je seznámit žáky s vědními a
technickými obory i po stránce praktické (vyzkoušet různé badatelské techniky, práci s různorodým materiálem,
ověřit si teoretické znalosti v praxi, prožít radost z tvoření…) a k tomu by bylo potřeba mít na školách vhodné výukové
prostory. Bohužel zvyšující se počet žáků a nedostatečné kapacity škol neumožňují ve všech stávajících objektech
takovéto učebny budovat. Pro tento účel mohou vznikat tato excelentní centra nebo sdílená pracoviště, která mohou
využívat školy a školská zařízení z celého kraje.
Nadstandardním a excelentním vzdělávacím prostorem se rozumí takové zařízení, které není na školách v kraji běžně
dostupné. Bude se jednat o prostory se speciálním a finančně náročným zařízením a technologiemi, charakterizované
jasným přínosem pro vzdělávání. Tyto sdílené prostory musí byt přístupné pro více škol a širší veřejnosti z řad dětí a
mládeže, NNO a rodičů.
Celkové odhadované náklady daných opatření činí 25.000.000,- Kč. Každý realizátor bude financování projektu řešit
podle svých možností, především prostřednictvím různých dotačních programů, zároveň by se svojí finanční účastí
měli zapojit všichni relevantní aktéři v území.
Aktivity jednotlivých organizací
organizace
Mikroregion
Tanvaldsko

název záměru
Excelentní centrum

Indikátory
Počet projektů excelentních center
Počet projektů sdílených pracovišť
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odhad
nákladů
25000000,-

termín
realizace
20202023

stávající stav
záměr

1
1
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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
Na základě provedené celkové analýzy řešeného území byla zpracována SWOT analýza identifikující problémové
oblasti a SWOT analýza definující klíčové problémy v jednotlivých problémových oblastech.
Popis cíle opatření
Instituce zajišťující doplňkové a další zájmové neformální vzdělávání nemají k dispozici odpovídající prostory pro práci
s dětmi a žáky a nedostatečné základní technické vybavení budov. Cílem je realizace stavebních a technických úprav
budov i venkovních prostor objektů tak, aby odpovídaly současným požadavkům a aby maximálně splňovaly svůj účel
a umožňovaly prostorově zajistit dostatečnou úroveň kvality dalšího vzdělávání.
Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle
Konkrétní aktivity i projektové záměry školská zařízení a ostatní místní aktéři definovali již při tvorbě Strategického
rámce MAP Tanvaldsko s vizí rozvoje vzdělávání do roku 2023. V rámci zjišťování plánovaných záměrů škol a dalších
organizací na území ORP Tanvald bylo zjištěno, že subjekty plánují rekonstruovat současné prostory, plánují
rekonstrukce budov včetně podlah, stropů, sklepů, střech, zateplení, výměny oken, zajištění bezbariérovosti,
rekonstrukce sociálních zařízení. Současně jsou v plánu úpravy venkovních prostor k jejich dalšímu využití v rámci
vzdělávání.
Celkové odhadované náklady daných opatření činí 6,5 mil. Kč. Každá organizace bude financování projektu řešit
podle svých možností, především prostřednictvím různých dotačních programů. Realizace některých plánovaných
záměrů byla zahájena již roku 2016 a bude pokračovat až do roku 2023. Odpovědnost za jednotlivé aktivity bude mít
vedení organizace, popř. zřizovatel.
Aktivity jednotlivých organizací
organizace
SVČ Tanvald
ZUŠ

název záměru
Rekonstrukce
vybavení
Rekonstrukce
vybavení

objektu,

modernizace

odhad
nákladů
4.500.000,-

objektu,

modernizace

2.000.000,-

termín
realizace
01/201612/2023
01/201612/2023

Indikátory
Počet rekonstruovaných nebo modernizovaných objektů neformálního vzdělávání
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stávající stav

2

20

Cíl 4.2. Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání
Na základě provedené celkové analýzy řešeného území byla zpracována SWOT analýza identifikující problémové
oblasti a SWOT analýza definující klíčové problémy v jednotlivých problémových oblastech.
Popis cíle opatření
Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet také ve spolupráci škol s organizacemi
poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání a také se základními uměleckými školami tak, aby se využil místní
potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi
pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání, včetně zřizovatelů a rodičů.
Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích k naplnění cíle
Konkrétní aktivity i projektové záměry školská zařízení a ostatní místní aktéři definovali již při tvorbě Strategického
rámce MAP Tanvaldsko s vizí rozvoje vzdělávání do roku 2023. V rámci zjišťování plánovaných záměrů škol a dalších
organizací na území ORP Tanvald bylo zjištěno, že SVČ Tanvald plánuje spolupráci s mateřskými školami, ZUŠ Tanvald
s MŠ a ZŠ.
Celkové odhadované náklady daných opatření činí 200.000,- Kč. Každá organizace bude financování projektu řešit
podle svých možností, především prostřednictvím různých dotačních programů. Realizace některých plánovaných
záměrů byla zahájena již roku 2016 a bude pokračovat až do roku 2023. Odpovědnost za jednotlivé aktivity bude mít
vedení organizace, popř. zřizovatel.
Aktivity jednotlivých organizací
organizace

název záměru

SVČ
Tanvald Návštěvy MŠ na keramické dílně
(DDM)
SVČ
Tanvald Výpravné hry pro děti v přírodě
(DDM)
ZUŠ Tanvald
Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ
Indikátory
Počet projektů
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odhad
nákladů
120.000,50.000,30.000,-

termín
realizace
1/201612/2023
1/201612/2020
1/201612/2023

stávající stav

14

21

Popis souladu Strategického rámce MAP s investičními potřebami v oblasti vzdělávání v
řešeném území
Strategický rámec MAP Tanvaldsko svými definovanými čtyřmi prioritami a souborem navazujících strategických cílů
jednoznačně vymezuje potřeby řešeného území nejen z hlediska investičních potřeb. Současně byly sběrem dat od
vzdělávacích zařízení v řešeném území identifikovány investiční potřeby, které tato vzdělávací zařízení buď již
aktuálně řeší, nebo která budou v programovém období 2014 -2020 řešena.
Investiční potřeby jsou jednoznačně finančně, organizačně, časově i administračně nejnáročnějšími potřebami, které
byly na řešeném území identifikovány. Investiční potřeby řeší v rámci Strategického rámce MAP Tanvaldsko Priorita č.
1 Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání a výchovy v ORP Tanvald a Priorita č. 2 Zajištění a
zvýšení dostupnosti a kvality regionálního základního školství v ORP Tanvald a jejich strategické cíle, v rámci
výrazných investic se jedná o cíle 1.1 Zvyšování počtu míst v MŠ výstavbou nových objektů nebo rekonstrukcí
stávajících objektů, 1.2 Modernizace vybavení mateřských škol, 2.1 Rekonstrukce a modernizace školních budov a
areálů a 2.2 Modernizace vybavení škol s důrazem na zvyšování kvality výuky. Investice se týkají jak rekonstrukce
původních starých budov, které jsou často zchátralé nebo nevyhovující současným požadavkům, tak vznik nových
trendových učeben nebo jejich modernizace a pořízení moderního vybavení. Investičními potřebami jsou venkovní
prostory, možnosti odborné výuky mimo hlavní budovy školy, multifunkční venkovní hřiště, bezbariérový přístup do
budov a rekonstrukce sportovních a dětských areálů a hřišť, vybavení herními prvky.
Lze konstatovat, že souladu bylo dosaženo v maximální možné míře.

Projekt č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000362

22

