
Z Á P I S č. 3 z jednání  
Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ze dne 1.4.2019 (KVV) 

 

 
 

Přítomni:  předseda komise  Dominik Liberda  

      členové komise    Kateřina Macháčková     

Romana Grosičová                                

Eva Jedličková                   

garant komise   Lukáš Morávek 

tajemník  Iva Peitlová 

hosté Petra Fusová, Filip Worm, Rostislav Brokeš, Kamil 

Kavka, Vendula Doleželová, Martina Seidlerová 

omluven Jiří Viterna 

 

 

Program:  

1. Úvod 

2. Výsledky dotazníku žáků 9. roč. – zájem o studium na SŠ 

3. Atraktivita SŠ studia – snížení odlivu studentů 

4. Informace – studentský parlament (host Martina Seidlerová) 

5. Centrum společných aktivit – možnost využití nových prostor (host Petra Fusová) 

6. Různé (host Kamil Kavka – PositivJe, Filip Worm - GJ, Vendula Doleželová - MěÚ)  

 

 

1) Předseda komise Dominik Liberda přivítal přítomné a seznámil je s programem. 

 

2) Iva Peitlová seznámila komisi s výsledky dotazníkového šetření v 9. třídách. Z celkového 

počtu 269 žáků 9. tříd se vrátilo 249 vyplněných dotazníků. Na SŠ v okrese Jeseník se hlásí 

96 žáků (39%) a na SŠ mimo okres 153 žáků (61%), důvodem odchodu je fakt, že zvolený 

obor je mimo okres a dále, že žáci chtějí bydlet na internátě. Nejvíce v rozhodování o SŠ 

ovlivňují žáky rodiče, rodina a návštěva zvolené školy. V okrese chybí obory pro dívky – 

pedagogická škola, zdravotnická, obor kadeřnice a další – pro chlapce např. IT technologie. 

Na otázku „Kde bys chtěl po ukončení školy pracovat a bydlet“ odpovědělo 20% žáků, že 

v okrese Jeseník, 61% mimo okres a 18% ještě nemá představu. 

 

3) Členové a hosté dále diskutovali: – Jak zatraktivnit SŠ studia, Jak snížit odliv studentů, Jak 

přilákat nové obyvatele na Jesenicko?  

KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ 

NABÍDKA – zajímavé obory v Heřmanicích (např. sedlář), sportovní obor na GJ, možnost 

rozšíření nabídky o alternativu (lákala by i studenty z dalších regionů), humanitní obory, o 

dívčí obory na SŠ, IT obory (grafika),  

PR – nutná osvěta ve školách, rozšíření a zatraktivnění pracovní výchovy ve školách, zařazení 

projektových dnů – spolupráce ZŠ a SŠ, regionální kariérový poradce momentálně jsou na 

školách poradci, kteří nemají kapacitu poskytovat plný servis, region by mohl mít poradce-

koordinátora, jehož činnost by zahrnovala motivační besedy v duchu JEMotivátoru Kamila 

Kavky.  

KOMUNITA – zázemí pro studenty (komunitní centrum), fungující Studentská rada – školní 

parlamenty,  společné akce – Majáles, práce ve Smetanových sadech, využít a podporovat 

dobrovolnictví…. 

 



4) Martina Seidlerová informovala o jednáních Studentské rady, o přípravách Majálesu, o 

připravované akci – úprava náplavky, o možnosti oprav skateparku v Bukovicích, o studii 

revitalizace Smetanových sadů a vytvoření tak místa pro studenty. Dále upozornila na 

náročnou práci facilitátora Studentské rady.   

 

 

 

5) Centrum společných aktivit by mělo být dokončeno včetně vybavení do konce června, 

uvedla Petra Fusová, upozornila na přípravu revitalizace zahrady, kde by mělo vzniknout 

místo pro setkávání a trávení volného času studentů a představila svůj záměr prodloužení 

provozní doby knihovny. Nastínila další možnosti využití CSA. 

 

6) Různé: 

- Dle informací Evy Jedličkové otevřela společnost AGEL střední zdravotnickou školu - 

oslovit prostřednictvím města AGEL  s možností chybějícího poptávaného 

středoškolského zdravotnického vzdělávání v Jeseníku? 

- PozitivJe – příprava konference na téma úspěšní podnikatelé, návrh zahrnout mezi 

přednášející místní řemeslníky (např. truhlář Jan Mareček) pro inspiraci žáků ZŠ, kteří 

přemýšlí o studiu řemesla, je to jiná cílová skupina než studenti gymnázií, motivace 

zůstat na Jesenicku i pro děti, co nechtějí studovat na VŠ. 

 

 

Závěry: 

Na další jednání komise budou přizváni ředitelé středních škol (možnost otevření studijních 

oborů, obsazenost internátů - nabídnout internát jesenickým dětem, které chtějí bydlet 

samostatně?). 

Regionální kariérový poradce – zjistit možnost financování – projekt MAP II, SMOJ aj. 

Na podzim 2019 bude připraven seminář pro patrony a žáky školních parlamentů - potřeba 

pracovat s motivací a organizačními schopnostmi samotných dětí.  

Další jednání komise bude 6.5.2019 v MKZ. 

  

 

Usnesení: 

Komise doporučuje radě města schválit symbolickou finanční odměnu za práci a facilitaci 

Studentské rady Martině Seidlerové. 

PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

 

 

V Jeseníku 1.4.2019 

 

Zapsala: Iva Peitlová      

         Dominik Liberda – předseda komise, v.r. 

                                               

 

     


