
 

 

 

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: 11.07.2016 v 16:00 hod. 

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

         Andrea Kotusová 

 

Program:  

1. Seznam investičních priorit 
2. Priority a specifické cíle 
3. Webové stránky 
4. Analytická část MAP 

 

Ad 1. 

- Všechny ZŠ, MŠ a organizace zájmového a neformálního vzdělávání byly osloveny prostřednictvím 
administrativního týmu nebo členy svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko, který je složen ze zástupců 
zřizovatelů škol v ORP Tanvald. Investiční záměry jsou evidovány řídícím pracovníkem pro oblast 
vzdělávání T. Šolcovou. 

 
 

Ad 2. 

- Na základě seznámení se s doposud doručených projektových záměrů z územích a provedených 
analýz byla po diskusi schválena nultá verze Strategického rámce zahrnující tyto priority a specifické 
cíle: 

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 
 
Vazby na opatření MAP zpracuje A. Kotusová 
 
Ad 3. 

- Na webových stránkách MAS Rozvoj Tanvaldska byla zřízena sekce vyhrazená pro map 
http://www.masrt.cz/clanky/map-skolstvi/. Za její aktualizaci odpovídá L. Peláková. 
  

Ad 4. 

- K tvorbě analytické části MAP sdělila V. Černá, že byla dokončena analýza získaných dat a 
metaanalýza existujících relevantních strategických dokumentů.  Získaná statistická  data a 
dokumenty jsou shromažďována odborným týmem MAP. 

 

 

Zapsala Tereza Šolcová                                        


