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Tisková zpráva - MAP Tanvaldsko III 

Projekt MAP Tanvaldsko III bezprostředně  navázal na  úspěšný, dokončený projekt MAP 
Tanvaldsko II. Oba zaměřené na podporu kvality vzdělávání v mateřských a základních 
školách v území ORP Tanvald. V pořadí tedy již třetím projektu, realizovaného z finančních 
prostředků EU a pod dohledem MŠMT, se budeme především zabývat zdokonalováním 
postupů vytyčených cílů projektu v době od 4/2022 – 11/2023. Projekt zahájilo jednání 
Řídícího výboru, které se uskutečnilo jen pár dní po začátku jeho realizace  4.4.2022. Na 
jednání byl zvolen předseda ŘV, jímž se stal Ing. Josef Kucin a také došlo k aktualizaci 
personálního obsazení jednotlivých pracovních skupin projektu. Dále byly schváleny 
dokumenty potřebné pro úspěšnou realizaci projektu: Jednací řád ŘV, Statut ŘV, Identifikace 
dotčené veřejnosti, Komunikační plán, Organizační struktura a Plán evaluačních aktivit. 
Veškeré tyto  dokumenty jsou veřejné a přístupné na webových stránkách  www.masrt.cz.  
Druhé jednání řídícího výboru bylo vyvoláno potřebou aktualizace Strategického rámce MAP 
Tanvaldsko v části Seznamu investičních priorit, které potřebovaly některé ze škol pro řádné 
ucházení se o dotaci z operačního programu IROP. Toto jednání se uskutečnilo formou per 
rollam ve dnech 7.9. - 9.9.2022 a jeho výstupem bylo schválení aktualizace zmíněného 
dokumentu. 

Stejně jako v předchozích projektech MAP Tanvaldsko, i v tomto pokračujícím projektu 
fungují čtyři pracovní skupiny. Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost připravuje spolu 
s přizvanými pedagogy vyučujícími český jazyk pod vedením expertky na čtenářskou 
gramotnost Mgr. Kotenové diskusi o využití vhodných postupů, nástrojů a pomůcek  pro 
rozvoj čtenářské gramotnosti žáků.  Cílem bude vyhodnocení přínosu doporučených pomůcek 
a vlastních  zkušeností s nimi. Následně se počítá s přizváním zástupců dalších škol k 
participaci na vzájemné spolupráci škol. 

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost připravuje pro přizvané pedagogy praktické 
vyzkoušení metody ABAKU formou hry pro  dobré zvládnutí aritmetiky a rozvoj 
matematického myšlení. Poznatky dobré praxe pak budou sdíleny s dalšími školami. 

Pracovní skupinu pro rovné příležitosti zaměstnávají otázky, které se týkají rovného přístupu 
ke vzdělání. Pracovní skupina pro financování nadále řeší hledání dalších finančních zdrojů 
pro financování projektů škol. 
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