
Z Á P I S č. 4 z jednání  
Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ze dne 6.5.2019 (KVV) 

 

 
 

Přítomni:  předseda komise  Dominik Liberda  

      členové komise    Kateřina Macháčková     

Romana Grosičová                                

Eva Jedličková   

Jiří Viterna                 

garant komise   Lukáš Morávek 

tajemník  Iva Peitlová 

hosté Zdeňka Blišťanová, Petra Fusová, Kamil Kavka, Vendula 

Doleželová, Martina Seidlerová, Antonín Javůrek, Silvie 

Pernicová 

 

Program:  

1. Úvod 

2. Zájem o střední školství na Jesenicku, podpůrné komunální aktivity (hosté – ředitele 

místních SŠ, Martina Seidlerová, Vendula Doležalová, Petra Fusová) 

3. PR strategie regionu z hlediska školství (hosté – Kamil Kavka) 

4. Různé  

 

 

1) Předseda komise Dominik Liberda přivítal přítomné v prostorách MKZ Jeseník a předal 

slovo ředitelce Petře Fusové. Všichni přítomní si prohlédli připravované nové prostory CSA 

– knihovny. 

Předseda seznámil přítomné s hlavními body setkání na téma odchodu žáků na studium 

oborů mimo okres Jeseník, ale i k vystěhovávání mladších lidí mimo Jesenicko za prací, za 

vyššími výdělky, jak toto lze ovlivnit a naopak jak přilákat rodiny s dětmi např. z větších 

měst k životu na Jesenicku. 

 

2) Ředitelé SŠ představili studijní obory na svých školách, opět bylo potvrzeno, že chybí obory 

pro děvčata. Problémem je odchod žáků na SŠ mimo Jeseník, a někdy i na studijní obory, 

které jsou nabízeny místními školami. Důvody jsou různé, v případě, že důvodem je 

ubytování na internátě, bylo ze stran ředitelů potvrzeno, že na internát se mohou ubytovat i 

místní žáci. Ředitelé zdůraznili i velmi nekoncepční otevírání oborů v kraji. 

V minulém týdnu proběhlo setkání místních SŠ, firem, podnikatelů se zástupci školství 

Olomouckého kraje k problematice udržení žáků na SŠ v regionu formou např. stipendií, 

zřízením společného fondu atd. Město Jeseník dává příspěvek žákům s trvalým bydlištěm 

v Jeseníku na studiu SŠ v okrese. Tento příspěvek byl vyplácen v prosinci minulého roku a 

není zpětná vazba, jestli žáci na školách studují dál (informace zajistí OŠ).  

 

Přítomní diskutovali k tématům: Jak udržet mladé lidi a jak přilákat rodiny s dětmi k životu 

na Jesenicku? Co může region nabídnout v oblasti vzdělávání? Diskuse byla orámována 

čtyřmi oblastmi (kvalita, nabídka, PR/medializace, komunita), v ní došli přítomní k těmto 

závěrům a doporučením radě města a vedení místních SŠ a ZŠ: 

 

KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ 

- preferovaná potřeba investice do lidských zdrojů na SŠ 

- apel na rozvoj měkkých dovedností od ZŠ 



- podporovat propojující aktivity pro MŠ, ZŠ, SŠ (např. projekty MAP) - téma dalšího 

setkání 

 

NABÍDKA  

- iniciovat napojení školství na firmy – platforma pro setkání ZŠ – SŠ - firmy 

- zvážit téma motivace studentů - stipendia (na škole x po škole) 

- dlouhodobě mít  v patrnosti SŠ alternativu s ohledem na sílící generační skupinu 

- doplnit nabídku oborů: pedagogika, IT –  možnost rozšířené výuky na gymnáziu 

- podpořit profilaci a specializaci Emka - oblast služeb 

- aktivně nabízet ubytování i místním žákům  

 

PR  

- školy by měly generovat PR budoucnosti, nalákat lidi zvenčí 

- zabývat se propagací celého regionu a kvality školství - podpora a zajištění mediálního 

sdělení mimo region do cílových lokalit (zejména velká města) 

- podpořit zapojení regionálního kariérový poradce na ZŠ – možno hradit z MAP 

- zabývat se funkční propagací regionálních SŠ směrem k žákům a rodičům i mimo region 

- regionálně uchopit blížící se revizi RVP v návaznosti na místní obory SŠ – předmět 

technologie – modulární vzdělávání  

 

 

KOMUNITY STUDENTŮ 

- najít a zajistit místo pro studenty (NAPŘ. stará knihovna, Gemer, MKZ komunitní 

centrum), ve kterém mohou svobodně rozvíjet své aktivity 

- podpořit dobré fungování školních parlamentů při ZŠ a SŠ - bude připraven seminář 

09/2020  

 

 

Paní starostka zdůraznila nutnost společného postupu všech zainteresovaných ve všech 

oblastech - nutné je vytvořit podmínky pro mladé – kvalitní vzdělávání, práce, byty a 

pozemky, volnočasové aktivity atd.  

 

3) Různé: 

- PozitivJe – p. Kavka informoval o konferenci 6.6.2019 v kině, kde se představí 

úspěšní podnikatelé a firmy – více na plakátech. 

- K. Macháčková připravila informace k možnostem studia alternativních SŠ - vizte 

tento dokument 

 

Závěry: 

Regionální kariérový poradce – financování v rámci projektu MAP od září 2019.  

Seminář pro patrony a žáky školních parlamentů – financován MAP podzim 2019. 

  

Další jednání komise bude 17.6.2019. 

  

 

V Jeseníku 6.5.2019 

 

Zapsala: Iva Peitlová     

        Dominik Liberda – předseda komise, v.r. 

https://www.dropbox.com/s/pbq1vuotoxgc3gz/Inovativn%C3%AD%20st%C5%99edn%C3%AD%20%C5%A1koly%20v%20%C4%8CR%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pbq1vuotoxgc3gz/Inovativn%C3%AD%20st%C5%99edn%C3%AD%20%C5%A1koly%20v%20%C4%8CR%20%281%29.pdf?dl=0

