
Z Á P I S č. 8 z jednání  
Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ze dne  

11. 11. 2019 (KVV) 
 

 
 

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

 Kateřina Macháčková                 
garant komise  Lukáš Morávek 
tajemník  Iva Peitlová 
hosté  Vendula Doleželová, Pavel Rušar  

  omluven  Jiří Viterna 
 
Program: 
1. Podoba webu "vzdělávání Jesenicko"  

- hosté: Marek Kačor 
2. Kritéria pro filtrování informací na webu "vzdělávání Jesenicko"  
3. Významné téma: Zdravý lokální patriotismus – koncepce a aktivity  

- hosté: Mgr. Pavel Rušar, Mgr. Zdeňka Blišťanová 
4.    Lesní klub – Kateřina Macháčková 
 

Předseda komise Dominik Liberda přivítal přítomné a zahájil jednání. 
 

1. Oddělení školství připravilo dopis, kterým budou ředitelé škol informováni o nově 
vznikajícím informačním webu o vzdělávání na Jesenicku, který postupem času 
nahradí nynější http://www.zs-jeseniky.cz. Školy mají možnost se na tomto webu 
zdarma prezentovat. Informace o vzdělávání budou tak na jednom místě. Školy 
vyplní krátký formulář - stručné a výstižné informace, které vypíchnou to nejlepší, co 
může vzdělávací zařízení nabídnout. Dále bude přímý odkaz na webové stránky 
školy. Portál bude propojený i s dalšími web. stránkami o dění na Jesenicku. Termín 
odevzdání dotazníku je 25.11.2019.  
 

2. Kritéria filtrování informací na webu budou projednána na dalším jednání komise za 
přítomnosti pana Kačora, který se z dnešního jednání omluvil. 

 
3. K bodu na téma Zdravý lokální patriotismus proběhla dlouhá diskuze všech 

přítomných.  Pan Rušar informoval o záměru Vlastivědného muzea zpracovat 
pracovní listy pro pedagogy „Regionální vlastivěda“ pro výuku na školách na 
Jesenicku, problémem jsou finance. Paní Peitlová prověří možnost zařadit záměr do 
akčního plánu na školní rok 20120/2021 financovaného z MAP II.  Dále pan Rušar 
představil projekt, který připravují pro žáky 7.-9. ročníků s názvem Pradědyáda, 
v rámci kterého budou žákům předávány informace z regionu v oblasti historie, 
zeměpisu, geologie, dějin uměni atd. 
Bylo konstatováno, že tématice regionu je na školách věnováno málo prostoru, 
důležitá je zážitková forma výuky. Paní Grosičová uvedla příklad výuky zeměpisu 
v přírodě, využívání slepých map…. Velmi dobrým počinem je nastudování divadelní 
hry Holendry, kdy se žáci mají možnost seznámit s historií regionu. Připravuje se 
další představení. Paní Doleželová informovala o probíhajících aktivitách v rámci 
projektu MAP II – „Očima našich dětí“ (cílem je získat kulturní povědomí o své obci, 
výstupem bude kalendář žákovských prací), „Poznáváme region“ (pro děti z MŠ) aj. 

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


Jedná se jednorázové aktivity, důležitý je koncepční přístup k tématu ve školách a 
samozřejmě v rodině. S řediteli škol bude vedena diskuze a bude zjištěn zájem např. 
o společná setkávání pedagogů podle vyučovaných oblastí či potřeba sdílení dobré 
praxe. V případě zájmu škol bude osloven Ondřej Hanulík k vytvoření slepé mapy 
Jeseníků/Rychleb .  

4. O Lesním klubu „Chaloupka v lese z.s.“ podala informace paní Macháčková. Místo setkávání 
je v přírodě nad Kalvodovou ulicí, k dispozici je malá chata a jurta, veškeré aktivity 
probíhají po celé roční období. Klub navštěvuje cca 20 dětí od pondělí do čtvrtka. 
Zájem rodičů je větší než mohou přijmout. Záměrem je rozšířit o další skupinu. Je 
však nutné rozšířit prostory. Možností je pronájem části pozemku od města a 
umístění dřevěné jurty. Dále zmínila možnost získání dotace na tento záměr.  
 
Návrh na usnesení komise: 
Komise doporučuje radě města uzavření nájemní smlouvy na část par. č. 1700/1 za 
účelem provozování vzdělávacích aktivit lesního klubu za symbolickou cenu.  

Pro 5 – 0 – 0, usnesení bylo schváleno. 
 

 
Další jednání komise bude 9.12.2019 v 15 hodin, pozvány budou ředitelky MŠ. 
  

 
V Jeseníku 11.11.2019 
Zapsala: Iva Peitlová     
      Dominik Liberda – předseda komise, v.r. 


