
Z Á P I S č. 1 z jednání  
Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ze dne 7.1.2019  

 

 
 

Přítomni:  předseda komise  Dominik Liberda  

      členové komise    Kateřina Macháčková     

Romana Grosičová           

Jiří Viterna                         

Eva Jedličková                   

garant komise   Lukáš Morávek 

tajemník  Iva Peitlová 

 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Jednací řád komisí Rady města Jeseník 

3. Programové prohlášení Rady města Jeseník 

4. Plán činnosti na rok 2019 

5. Různé 

 

 

1) Předseda komise Dominik Liberda a garant Lukáš Moravek přivítali přítomné a p. 

Morávek seznámil s účelem vzniku komise jako poradního orgánu rady města a s její 

náplní. 

 

2) Členové komise byli seznámeni s jednacím řádem komise. 

 

3) Dále bylo diskutováno Programové prohlášení Rady města Jeseník především v oblasti: 

vzdělávání v Jeseníku. 

 

4) Plán činnosti Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování (dále 
KVV)  

 

Klíčová aktivita : Formulace vize jesenického školství a strategických cílů na období 4 let 

 

● Komise formuluje a doporučí reálnou střednědobou vizi pro školství, výchovné, 

vzdělávací a volnočasové aktivity pro následující období 4 let 

● Komise rozpracuje strategické cíle do střednědobého časového horizontu 

● Komise umožní příslušným jesenickým subjektům vyjádřit se k obsahu této vize (MŠ, 

ZŠ, DDM, NNO, spolky) 

 

Významné téma 1: Atraktivita středoškolského studia v regionu - snížení odlivu studentů 

 

● Komise dá podněty k podpoře atraktivního studentského života - aktivity přispívající k 

tvorbě živých mládežnických komunit (sport, zapojení studentů při práci s dětmi a 

mládeží, studentská rada, zážitkové aktivity pro dospívající) 

● Komise dá podněty k podpoře vazeb ZŠ a SŠ skrze konkrétní aktivity a činnosti  

 

Významné téma 2:  Zdravý lokální patriotismus ve výchově a vzdělávání - zvýšení 

pravděpodobnosti návratu jesenických rodáků do regionu 

 



● Komise předloží návrh k podpoře vhodných aktivit s očekávaným vlivem na lokální 

patriotismus 

 

Významné téma 3:  Kontinuální vzdělávací formy a vzdělávací nabídka v regionu - 

sjednocení, prohloubení návaznosti a doplnění kontinuity vzdělávacích forem od MŠ po SŠ 

 

● Komise zmapuje běžné i jiné vzdělávací a volnočasové možnosti v regionu (sportovní 

zaměření, Montessori a lesní pedagogika, polytechnické vzdělávání, zážitková 

pedagogika, apod.) 

● Komise navrhne kroky v zájmu návaznosti vzdělávacích forem a ucelené nabídky 

● Komise navrhne radě revidovat dotační politiku města s ohledem na podporu organizací 

věnujícím se jiným vzdělávacím formám 

 

Významné téma 4:  Analýza stávajících aktivit a projektů ve školství 

 

● Komise zmapuje stávající aktivity a projekty s ohledem na vizi, významná témata a 

strategické cíle 

 

5) Různé 

Termíny jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování: 

- 18.2, 1.4., 20.5., 17.6. 2019 ( začátek v 15 hodin, místo bude upřesněno) 

 

  

V Jeseníku 7.1.2019 

 

Zapsala: Iva Peitlová     …………………………………………… 

           Dominik Liberda – předseda komise 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   


