
 

 

 

Zápis 

z jednání realizačního týmu 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:  19.04.2018 v 16:00 hod. 

Přítomni:  Josef Kucin, Kateřina Preusslerová, Iva Kucinová, Tereza Šolcová, Věra Černá,  

          Andrea Kotusová, Vladimír Vyhnálek, Blanka Patrová 

 

Program:  

1. Hodnotící zprávy ze vzdělávacích aktivit. 
2. Závěrečná hodnotící zpráva 
3. Závěrečná zpráva o průběhu spolupráce 
4. Finální verze dokumentu MAP Tanvaldsko. 
5. Příprava Závěrečné ZoR 
6. Kontrola výkazů práce. 

 
 

Ad 1. 

- Tereza Šolcová s  Kateřinou Preusslerovou předložily k projednání Hodnotící zprávy ze vzdělávacích 
aktivit uskutečněných v období 1 – 3/2018, které se uskutečnily ve vazbě na jednotlivé priority 
Strategického rámce MAP Tanvaldsko. Jedná se o tyto aktivity: 
 

1. „Jak vychovat slušného člověka ve věku 6-15 let “, seminář určený pro pedagogy ZŠ a veřejnost 
uskutečněný ve vile Schowanek v Jiřetíně pod Bukovou, lektorka Dr. Lidmila Pekařová. 

2. „Cesta od výběru textu k přirozenému a sdělnému dětskému přednesu “, seminář pro pedagogy ZŠ 
uskutečněný na Obecním úřadě ve Zlaté Olešnici. 

Realizační tým znění hodnotících zpráv schválil bez dodatečných úprav, tyto budou přílohou ZZoR. 
 
Poslední seminář v rámci aktivity Budování znalostních kapacit „Jak předcházet poruchám učení 
v předškolním věku“, lektorka Mgr. Šárka Pantůčková, určený pro pedagogy MŠ a 1. Stupně ZŠ se 
uskuteční 26.4.2018 v Jiřetíně pod Bukovou – Centrum Sylvatica. 
 

 
Ad 2.  

- V rámci sebehodnocení byla zpracována Závěrečná evaluační zpráva. Jejím obsahem je vyhodnocení 
celého období realizace projektu MAP Tanvaldsko a jeho výstupy. Ke zpracování zprávy byla využita 
závazná osnova pro zpracování tohoto dokumentu realizačním týmem. 
Na výstupech projektu v území ORP Tanvald se podíleli pracovníci realizačního týmu, členové  
Řídícího výboru a členové pracovní skupiny. Ve zprávě jsou popsány jednotlivé výstupy a zrealizované 
aktivity projektu. Zpráva bude rozeslána členům Řídícího výboru v předstihu tak, aby ji mohl Řídící 
výboru schválit na svém jednání dne 24.4.2018. 
Zodpovídá: manažer projektu Josef Kucin  
 
 



 

 

Ad 3.  

- Závěrečná zpráva o průběhu spolupráce aktérů v území ORP Tanvald v rámci projektu MAP 
Tanvaldsko byla projednávána realizačním týmem, pracovními skupinou i aktéry, kteří podepsali 
Memorandum o spolupráci. Zpráva konstatuje, že spolupráce mezi aktéry v oblasti vzdělávání je 
důležitá a je potřebné ji více rozšiřovat a prohlubovat na všech úrovních v procesu vzdělávání. 
Zpráva bude rozeslána členům Řídícího výboru v předstihu tak, aby ji mohl Řídící výboru schválit na 
svém jednání dne 24.4.2018. 
Zodpovídá: koordinátorka projektu Kateřina Preusslerová  
 

Ad 4  

-  Finální verze dokumentu MAP Tanvaldsko byla již předložena všem zřizovatelům škol v území ORP 
Tanvald k jejímu odsouhlasení a také byla rozeslána členům Řídícího výboru. Zprávu bude schvalovat 
Řídící výbor MAP na svém jednání 24.4.2018 v Jiřetíně pod Bukovou. 
  

Ad 5 

- Realizační tým projednal dokumenty a podklady, které budou součástí závěrečné zprávy o realizaci 
projektu MAP Tanvaldsko.  

 
Ad 6 

- Projektový manažer a finanční manažerka zkontrolovaly Výkazy práce realizačního týmu za období 
04/2018. 

 

 

Zapsala Tereza Šolcová                                        


