
Z Á P I S č. 2 z jednání  
Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ze dne 18.2.2019 (KVV) 

 

 
 

Přítomni:  předseda komise  Dominik Liberda  

      členové komise    Kateřina Macháčková     

Romana Grosičová           

Jiří Viterna                         

Eva Jedličková                   

garant komise   Lukáš Morávek 

tajemník  Iva Peitlová 

hosté   Zdeňka Blišťanová, Vendula Doleželová 

 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Volnočasové aktivity SVČ DUHA 

3. Analýza stávajících projektů ve školství 

4. Aktivity na podporu odlivu žáků z regionu, k posílení lokálního patriotismu a 

vzdělávací aktivity  

5. Různé  

 

1) Předseda komise Dominik Liberda přivítal přítomné v prostorách SVČ DUHA a předal 

slovo ředitelce Mgr. Fačevicové. 

 

2) Mgr. Fačevicová přestavila činnosti SVČ DUHA, které patří mezi nejlépe hodnocená 

volnočasová střediska. V současné době má 1272 pravidelných účastníků navštěvujících 

110 kroužků, zaměstnává 59 externích pracovníků v celém ORP. V provozu je hvězdárna, 

chovná stanice zvířat, skleníky. Dále provozuje Dětské dopravní hřiště, pořádá okresní 

soutěže vyhlašované MŠMT, na léto připravuje 12 táborů aj. 

 

3) Analýza stávajících projektů. I. Peitlová a V. Doleželová představily projekty v realizaci a 

připravované: 

Škola pro všechny – projekt v realizaci zaměřen na vytvoření kvalitních podmínek pro 

společné vzdělávání, vytvoření školních poradenských pracovišť: realizace 1.7.2016-

30.6.2019, rozpočet cca 25 mil. Kč, zapojeno je 15 ZŠ z ORP Jeseník, v rámci projektu je 

financováno: 61 skupin doučování, 45 kroužků na školách, koordinátoři inkluze, školní 

asistenti, psychologové, speciální pedagogové, vzdělávání pedagogických pracovníků, 

vybavení školních pracovišť, materiální vybavení kroužků atd. 

Škola pro všechny II – připravuje se navazující projekt se zapojením i mateřských škol 

v ORP. 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Jeseník (MAP) – realizace ukončena 

(1.6.2016 - 31.5.2018, cca 4,4 mil. Kč), výstupem je mimo jiné Akční plán na školní rok 

2018/2019, jehož aktivity se realizují v rámci navazujícího projektu MAP II. 

MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II (MAP II) – v realizaci 1.10.2018-30.9.2021 

 

Další projekty v oblasti školství: 

Šablony I a II – realizují všechny ZŠ a MŠ. 

IKAP (Implementace krajského akčního plánu), SYPO (Systém podpory profesního 

rozvoje učitelů a ředitelů), PPUČ (Podpora práce účitelů), SPR (Strategické řízení 



a plánování ve školách a v územích), APIV B (podpora společného vzdělávání 

v pedagogické praxi) aj. 

   

4) Aktivity na podporu odlivu žáků z regionu, k posílení lokálního patriotismu a vzdělávací 

aktivity. 

Probíhající aktivity z akčního plánu na školní rok 2018/2019 (vše hrazeno MAP II): 

- Nastavení vzájemné spolupráce ZŠ a SŠ: návštěvy žáků ZŠ v učebnách Gymnázia 

Jeseník, návštěvy žáků 8. roč. v SŠ a SOU strojírenském a stavebním a SŠ 

gastronomie a farmářství v Heřmanicích, návštěvy žáků malotřídních škol v SŠ 

regionu, připravují se návštěvy žáků a pedagogů ZŠ ve firmách regionu… 

- Probíhají společná setkání dětí a žáků z regionu – setkání malotřídních škol, výjezdy 

předškoláků za poznáním jesenického regionu - venkovské školky do Jeseníku, MŠ 

z Jeseníku do Javorníku formou prožitkové akce atd., žáci malotřídních škol za 

poznáním do Jeseníku atd. 

- Probíhá vzdělávání pro pedagogy, pro žáky v oblasti finanční gramotnosti, setkávání 

s rodiči atd.  

     

5) Diskuze: 

- Studentská rada v Jeseníku – komise by se měla více zaměřit na spolupráci se 

studentskou radou, E. Jedličková nastínila možnou pomoc při organizování akce 

Majáles (bude projednáno na další KVV), dle studentů chybí místo pro vzájemné 

setkávání, 

- Z. Blišťanová – v Jeseníku je malá možnost studia dívčích oborů, je nutné žáky více 

seznamovat s řemeslnými obory, na další schůzce bude komise seznámena 

s dotazníkovým šetření v ZŠ ohledně potřeb učebních a studijních oborů, 

- J. Viterna představil nové možnosti SOŠ a SOU – nové učebny, dílny, učebna Merkur 

a přípravu učebny s drony, nabízí možnost výuky pracovních činností přímo v dílnách 

školy.  D. Liberda informoval o záměru zařadit do vyučování tzv. blokovou výuku,  

- Webové stránky pro vzdělávání na Jesenicku www.zs-jeseniky.cz, facebook MAP 

ORP Jeseník II – L. Morávek upozornil na problematické vyhledávání, bylo by dobré 

přejmenovat, velmi dobře jsou hodnoceny příspěvky p. Kavky – positivJE, kde 

představuje úspěšné jesenické rodáky…  

 

6) Různé 

Další jednání KVV 1.4.2019, bude pozvána M. Seidlerová, zástupci Studentské rady a 

ředitelka MKZ . 

 

 

V Jeseníku 18.2.2019 

 

Zapsala: Iva Peitlová      

         Dominik Liberda – předseda komise, v.r. 

                                               

 

     

http://www.zs-jeseniky.cz/

