
Z Á P I S č. 7 z jednání  
Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ze dne 

9.10.2019 (KVV) 
 

 
 

Přítomni:  předseda komise  Dominik Liberda  
      členové komise    Eva Jedličková, Romana Grosičová   

 Jiří Viterna, Kateřina Macháčková                 
garant komise  Lukáš Morávek 
tajemník  Iva Peitlová 
hosté Vendula Doleželová, Marek Kačor, Martina 

Seidlerová,       
Přemysl Šeděnka 

  
 
 
Program: 

1. Využití prostorů staré městské knihovny  
- hosté: Petra Fusová a zástupci studentského parlamentu Martina Seidlerová, Přemysl 
Šeděnka 

2. Podoba webu vzdelavani-jesenicko.cz 
- hosté: Marek Kačor 

3. Různé  
 

Předseda komise Dominik Liberda přivítal přítomné a zahájil jednání. 
 

1. Petra Fusová informovala o průběhu festivalu IM ZENTRUM 2019 a o návrzích, na 
využití staré knihovny, které byly diskutovány na festivalu. Martina Seidlerová 
představila návrh studentského parlamentu na využití budovy staré knihovny 
s názvem „Náš dům“. Jednalo by se o prostor pro komunitní setkávání, promítání, 
zkoušení kapel, divadel malých forem, ateliér, využití ke studiu před odjezdem 
autobusů. Lze doplnit např. samoobslužnou kavárničkou atd. Předběžně je přislíbeno 
vedením města, že od dubna – května by se projekt mohl rozjet. Budova by zůstala ve 
správě MKZ Jeseník, na nákladech na energie by se podílela provozující organizace, 
Zahrada 2000 by mohla zajišťovat úklid a zaměstnance na dohled. Celý projekt je ve 
smyslu „Pražské kreativní centrum“.  

 
Návrh na usnesení komise: 
Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování doporučuje, aby objekt byl 
využíván k účelům podporujícím a rozvíjejícím komunitní život a současně 
podporuje projekt „Náš dům“. 

Pro 5 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno. 
 

2. Pan Marek Kačor představil první verzi webového portálu a následovala diskuze nad 
úpravami a dalším postupu. Jaké budou nastaveny filtry atd.  Dominik Liberda s Ivou 
Peitlovou připraví dotazník pro vedení škol, který rozešlou ředitelům v regionu. 
Smyslem je získat základní data pro doplnění profilů jednotlivých institucí na webu 
vzdelavani-jesenicko.cz. Lukáš Morávek připraví návrhy sloganů, které budou 
upoutávkou na to nejlepší, co vzdělávání na Jesenicku nabízí.  

 

http://vzdelavani-jesenicko.cz/


3. Různé 
Informace o připravovaných akcích v rámci projektu MAP II A ŠPV II 
 17.10. 2019 Seminář na téma „Jak  mít ve škole funkční parlament“  
 21.10. 2019 Setkání Kabinetu pro čtenářskou gramotnost  
 24.10.2019 Technické školky – úvodní workshop s kutily 
 5.11.2019 Seminář: Pohyb v kyberprostoru 
 13.11.2019 Seminář: Rizikové situace a problémové chování s Mgr. Zuzanou 

Labudovou, Ph. D.  
 14.-15.11.2019 Dvoudenní pracovní setkání pro ředitele – seminář Prezentační 

dovednosti s Mgr. Zuzanou Labudovou, Ph. D. a seminář „Aktuální právní úprava 
činnosti základní a mateřské školy“ s PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou, Ph. D.  

 19.11.2019 Jesenický MasterChef junior – I. Kolo 
 28.11.2019 Desko-hraní – úvodní workshop pro pedagogy 
 19.12.2019 Robotika – Gymnázium Jeseník 

 
 

 
Další jednání komise bude 11.11.2019 v 15 hodin. 
  

 
V Jeseníku 7.10.2019 
Zapsala: Iva Peitlová     
      Dominik Liberda – předseda komise, v.r. 


