
Z Á P I S č. 5 z jednání  
Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ze dne 17.6.2019 

(KVV) 
 

 
 

Přítomni:  předseda komise  Dominik Liberda  
      členové komise    Eva Jedličková   

 Jiří Viterna                 
garant komise   Lukáš Morávek 
tajemník  Iva Peitlová 
hosté Tomáš Vlazlo, Vendula Doleželová, Marek Kačor, Zdeněk 

Bílek 
omluveni: Kateřina Macháčková, Romana Grosičová 

 
 
Program: 

1. Úvod 
2. Kontinuální vzdělávací formy a vzdělávací nabídka v regionu - sjednocení, prohloubení 

návaznosti a doplnění kontinuity vzdělávacích forem od MŠ po SŠ 
3. Vzdělávací a volnočasové možnosti v regionu (sportovní zaměření, Montessori a lesní 

pedagogika, polytechnické vzdělávání, zážitková pedagogika, apod.) 
4. Prezentace a publicita regionální vzdělávací nabídky - specifikace pro tvorbu portálu 

vzdelavani-jesenicko.cz 
5. Různé  

 
 
1) Předseda komise Dominik Liberda přivítal přítomné a navrhl změnu programu z důvodu 

omluvení se ředitelek mateřských škol z dnešního jednání komise. Bod č. 2 a č. 3 bude 
přesunut na další jednání komise, na které budou ředitelky MŠ pozvány. Do programu byl 
doplněn bod Speciální školství, který prezentoval ředitel ZŠ Fučíkova Zdeněk Bílek. 
 

2) Hlavním bodem jednání zůstal bod č. 4: Prezentace a publicita regionální vzdělávací 
nabídky - specifikace pro tvorbu portálu vzdelavani-jesenicko.cz 
Komise diskutovala o celkové podobě vzdělávacího portálu, o cílové skupině, o rozdělení 
do oblastí atd. 
- Cíl: vytvoření portálu, který by představil vzdělávací nabídku v regionu, volnočasové 

možnosti, úspěchy v oblasti vzdělávání a přilákal tak zájemce na Jesenicko,     
- Cílová skupina:  odborná veřejnost a rodiče, MŠ, ZŠ, SŠ, volnočasové a alternativní 

oblasti, zájemci o studium na SŠ z jiných regionů,   
- Obsah: přehled školské nabídky v hlavním vzdělávacím proudu od MŠ po SŠ 

(profilace oborů a škol), alternativní vzdělávání, specifická nabídka (sportovní třídy),   
- Postup: L. Morávek rozdělí členům komise oblasti, ve kterých zpracují podkladové 

materiály a shromáždí data pro M. Kačora, na dalším jednání komise bude 
představen pracovní návrh rozčlenění portálu.  
 

3) Speciální školství představil ředitel Zdeněk Bílek. Škola je zřizovaná krajem, má 140 žáků, 
40 pedagogů a 7 nepedagogických pracovníků. Základní škola je na několika pracovištích, 
ředitelství a nejvíce tříd na Fučíkové ulici, speciální třída MŠ na Rudné. Ve třídách speciální 

http://vzdelavani-jesenicko.cz/
http://vzdelavani-jesenicko.cz/


MŠ je umístěno 4 – 6 dětí a 3 pedagogičtí pracovníci, čímž je pro děti vytvořeno optimální 
prostředí pro individuální přístup. Rodiče by měli vždy velmi dobře zvážit kde je dítěti lépe, 
jestli v přeplněné třídě s cca 26 dětmi nebo ve třídě speciální. Dále je v Jeseníku pracoviště 
Pomocné školy, a to ve Sněžence. Bohužel do dvou let bude muset škola prostory vyklidit 
a je problém najít nové prostory.  Ředitel bude jednat s vedením města o prostorových 
možnostech města. Další pracoviště je ve Vlčicích. 
  

 
Závěry: 
Práce na přípravě vzdělávacího portálu jsou zahájeny. 
Komise doporučuje radě města jednat o možnosti umístit část speciální školy v městských 
prostorách.  
 
Další jednání komise bude 28.8.2019 v 15 hodin. 
  

 
V Jeseníku 17.6.2019 
 
Zapsala: Iva Peitlová     
        Dominik Liberda – předseda komise, v.r. 


