
Z Á P I S č. 6 z jednání  
Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ze dne 28.8.2019 

(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, Kamil Kavka 

  
 
 
Program: 

1. Úvod 
2. Specifikace pro tvorbu portálu vzdelavani-jesenicko.cz 

3. Různé  
 
 
1) Předseda komise Dominik Liberda přivítal přítomné a zahájil jednání. 

  
2) Pan Marek Kačor připravuje webový portál, který bude mít jednotnou strukturu. Členové 

komise a oddělení školství připravili podklady - základní informace o školách a školských 
zařízeních.  
Další postup: 
- P. Kačor rozešle první verzi k připomínkování členům komise 
- OŠ rozešle informace o webu školám se žádostí o kontrolu a doplnění informací, 

které mají být zveřejněny. Důležité jsou informace – v čem je škola výjimečná, čím se 
odlišuje od ostatních, silné stránky, co nabízí žákům navíc oproti jiných školám atd. 

- Otázky – dotazník 
1) Vize školy – slogan nebo vize (2-3 věty) 
2) V čem je škola výjimečná – silné stránky (5 nejdůležitějších) 
3) Technické zázemí – např. vlastní tělocvična… 
 

3) Různé 
- Informace o rozšířené výuce informatiky na gymnáziu (E. Jedličková) 
- Informace o změnách v oborech vzdělávání na SŠ (J.Viterna) 
- Kariérový poradce na ZŠ v ORP Jeseník – v rámci projektu MAP II bude poradcem 

Kamil Kavka – už jednal s řediteli ZŠ 
- Školní parlament – připravuje se školení pro zájemce z řad ZŠ a budou osloveny i SŠ 
- Informace o dokončení sportovního areálu na gymnáziu 
- Zahájení realizace projektu Škola pro všechny II“ od 1.9.2019 
- Havárie v MŠ Jiráskova – náhradní provoz bude zajištěn v MŠ Dittersdorfova a SVČ 

DUHA 
 
 
 

http://vzdelavani-jesenicko.cz/


Závěry: 
Práce na přípravě vzdělávacího portálu pokračují. 
Oddělení školství připraví a rozešle dotazník školám a představí nový web. 
 
Další jednání komise bude 9.10.2019 v 15 hodin. 
  

 
V Jeseníku 28.8.20219 
 
Zapsala: Iva Peitlová     
        Dominik Liberda – předseda komise, v.r. 


