
Z Á P I S č. 9 z jednání  
Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ze dne 

6.1.2020 (KVV) 
 

 
 

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

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

  
 
 
Program: 

1. Web "vzdělávání Jesenicko" (Marek Kačor) 
2. Strategický plán vzdělávání v Jeseníku – cíl a obsah dokumentu 
3. Různé 

 
Předseda komise Dominik Liberda přivítal přítomné a zahájil jednání. 
 

1. Všichni přítomní se postupně vyjadřovali k návrhu webových stránek. Bohužel 
některé školy nereagovaly na výzvu oddělení školství a nezaslaly vyplněný formulář, 
kde měly být uvedeny stručné informace o škole. Oddělení školství obešle školy a 
znovu je požádá o vyplnění krátké prezentace, která bude uvedena na webu. 
Konečný termín pro odeslání dotazníků je 13.1.2020. Poté pan Kačor vše zapracuje. 
Dále pan Morávek zpracuje krátkou anotaci k webu. Stránky by měly být spuštěny 
1.2.2020. 
 

2. Předseda komise Dominik Liberda vyzval všechny k diskuzi ke strategickému 
dokumentu města „Strategie rozvoje vzdělávání města Jeseník“. Dokument by měl 
být zpracován alespoň na 5 let. Předseda komise na příští jednání připraví 
harmonogram a postupy zpracování dokumentu. Aby byl proces přípravy kvalitní, 
musí být zapojeny všechny klíčové osoby (zástupci MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, SŠ, Lesní klub, 
Člověk v tísni, Eurotopia, EduArt, KÚ, politické subjekty…).  
Je nutné stanovit vizi a cíle: výchova ke zdravému patriotismu, spolupráce všech 
aktérů ve vzdělávání, zdravý životní styl – Jeseník v srdci přírody, zaměřit se na 
rozšíření nabídky a atraktivity (možnosti sportování, pestrost oborů SŠ, možnost 
alternativního vzdělávání…).  
Na další jednání bude přizván odborník na tvorbu strategických dokumentů a bude 
dohodnut další postup projednávání.  

 
3. Různé: 

 Informace o práci kariérového poradce Kamila Kavky v rámci projektu 
MAP II na šesti základních školách. 

 Žádost Českého červeného kříže o zadání reklamy v publikaci Omalovánky 
první pomoci (za 9 081,- Kč). Omalovánky jsou určeny dětem a budou 
distribuovány na MŠ, ZŠ, Dětské domovy a reklama města Jeseník je pro 
jinou cílovou skupinu. Komise nedoporučuje objednat reklamu města 
Jeseník v publikaci Omalovánky první pomoci.  



 
Další jednání komise bude 20.1.2020 v 15 hodin. 
  

 
V Jeseníku 6.1.2020 
Zapsala: Iva Peitlová     
      Dominik Liberda – předseda komise, v.r. 


