
Z á p i s  
z  jednání  výchovně  vzdělávací  komise  konané  dne  17. 4. 2013 

 
 

Přítomni:   

Mgr. Hana Častulíková, PaedDr. Antonín Javůrek, Mgr. Roman Mrosek, Mgr. Soňa Fišerová, Ing. 

Iva Peitlová – tajemník komise, Ing. Marie Fomiczewová - starostka 

Omluvena:    Helena Schrommová 

Nepřítomni: Václav Dvořák, David Cenek 

 

 

Program:   
1. Zahájení 

2. Informace o zápisech do MŠ a ZŠ 

3. Informace o investičních akcích a opravách ve školách 

4. Areál Průchodní – demolice KORD, revitalizace, žádosti z ROP 

5. Vyhodnocení dotazníkového šetření v 9. ročnících a stanovení dalšího postupu 

6. Závěr 

                                                 

1. Zahájení 

Předsedkyně přivítala přítomné členy komise i paní starostku a seznámila je s programem 

dnešního jednání.  

 

2. Informace o zápisech do MŠ a ZŠ 

Dne 7. února 2013 se konal zápis do základní školy. Celkem se k zápisu dostavilo 134 dětí, 

15 zákonných zástupců požádalo o odklad školní docházky. Do prvních ročníků by mělo 

nastoupit 119 dětí, na pracoviště Průchodní 57 a pracoviště Boženy Němcové 62. Ředitel 

školy předpokládá, že budou otevřeny celkem 4 třídy, protože lze očekávat, že počty 

prvňáčků se ještě do září sníží (dle zkušenosti z předchozích let). Paní starostka nabídla 

možnost požádat zastupitelstvo města o dofinancování páté třídy, v případě vysokých počtů 

prvňáčků.  

 

Ve dnech 26. a 27. 3. 2013 proběhl zápis do mateřských škol s tímto výsledkem: 

  * 3 neumístěné děti z MŠ Jiráskova mohou být přijaty v jiných MŠ v Jeseníku  

V mateřských školách v Jeseníku budou pro školní rok 2013/2014 volná místa, v případě zájmu 

budou tedy přijímány děti i z jiných obcí. 

 

Kapacita

Současný 

stav dětí v 

MŠ

Odchází do 

ZŠ 

(předpokl.)

Počet dětí 

u zápisu

Počet 

přijímaných 

dětí

Počet dětí na 

šk.rok 

2013/2014

Počet 

volných 

míst

Neumístěno

MŠ Dittersdorfova 96 92 18 17 17 91 5

MŠ Tyršova 80 80 28 19 19 71 9

MŠ Křížkovského 84 82 27 14 14 69 15

MŠ Karla Čapka 80 80 23 16 16 73 7

MŠ Jiráskova 56 56 19 22 19 56 0 3

Součet 396 390 115 88 85 360 36 3



3. Informace o investičních akcích a opravách ve školách 

V letošním roce budou zatepleny objekty MŠ Křížkovského a ZUŠ na Březinově ul., 

připravuje se odvlhčení budov MŠ Karla Čapka a ZUŠ na Březinově ul., o prázdninách 

budou opraveny opadávající omítky na budovách v areálu Průchodní.  

  

4. Areál Průchodní – demolice KORD, revitalizace, žádosti z ROP 

V současné době probíhá výběrové řízení na demolici KORDU v areálu Průchodní, s tím souvisí  

uvolnění prostor školního klubu pro přemístění školní výdejny z KORDU do budovy školy.  

Prostory pro školní klub budou přizpůsobeny a vybaveny novým zařízením v budově č. 3 u kaple. 

Na přemístění školní výdejny již proběhlo výběrové řízení. Město Jeseník bude žádat o dotaci 

z ROP Střední Morava (Fyzická revitalizace území), kde budou zahrnuty náklady na demolici a 

celkovou revitalizaci areálu ZŠ Průchodní dle zpracované studie. 

 

5. Vyhodnocení dotazníkového šetření v 9. ročnících a stanovení dalšího postupu 

Výchovně vzdělávací komise připravila dotazník, který byl rozeslán na všechny školy v okrese 

Jeseník. Otázky se týkaly rozhodnutí žáků 9. ročníků – jakou si zvolí střední školu, co ovlivňuje 

jejich rozhodnutí, kde by chtěli po ukončení školy pracovat a bydlet atd. Vzhledem k tomu, že se 

jednalo o první šetření, nelze všechna zjištění považovat za zcela objektivní, bude nutné některé 

otázky blíže specifikovat. Přesto zřejmě nejdůležitějším zjištěním je, že na otázku, kde by chtěl žák 

po ukončení školy pracovat a bydlet, odpovědělo pouze 30% dotázaných, že „v okrese Jeseník“ a 

70% „mimo okres Jeseník“. Do středních škol v okrese Jeseník se hlásí pouze 44% žáků. 

Komise diskutovala možnosti podpory středních škol a motivaci mládeže žít a pracovat na území 

tohoto okresu. O této problematice budou informováni starostové obcí, ředitelé i učitelé základních 

škol. Komise připraví podkladové materiály k jednáním. Paní starostka návrh podpořila, dále uvedla 

nutnost prezentace jednotlivých středních škol v obecních zpravodajích, odcházející mladá generace 

je problémem všech obcí na Jesenicku.  

Komise se shodla na nutnosti svolání konference za účasti starostů obcí, ředitelů a učitelů 

základních i středních škol působících v okrese Jeseník.         

 

6. Závěr 
Předsedkyně komise poděkovala paní starostce a přítomným členům a jednání ukončila. 

 

Usnesení: 

Výchovně vzdělávací komise doporučuje radě města podpořit střední školy okresu Jeseník a 

iniciovat jednání se starosty obcí a řediteli základních a středních škol.  

 
 

 

V Jeseníku dne 17.4.2013 

 

Zapsala: Ing. Iva Peitlová 

      

                                                                                                    Mgr. Hana Častulíková v.r. 

                                                                                             předsedkyně výchovně vzdělávací komise 

 

 


