
Z Á P I S č. 13 z veřejného - rozšířeného jednání  
Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování  

ze dne 18.6.2020 (KVV)  
 
Přítomni:  předseda komise  Dominik Liberda  

členové komise    Kateřina Macháčková, Jiří Viterna, Romana Grosičová, Eva 
Jedličková 

garant komise  Lukáš Morávek 
tajemník  Iva Peitlová 
hosté viz prezenční listina 

 
Program: 

1. Úvod 
2. Informace o dotazníkovém šetření 
3. Strategie školství města Jeseník 2025+ (definování hlavních problémů, popis příčin) 
4. Různé 

 
1. Předseda pan Liberda přivítal všechny přítomné aktéry ve vzdělávání na veřejném 

projednávání návrhu strategického dokumentu a zrekapituloval postupné kroky, které 
v rámci příprav návrhu strategie již byly učiněny. Na minulém setkání byla sestavena 
SWOT analýza. Dnešním úkolem je vytipovat hlavní problémové oblasti a definovat 
příčiny. Na dalším setkání bude zformulována vize, budou stanoveny cíle a konkrétní 
opatření. 
 

2. Předseda seznámil přítomné s výsledky dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo cca 
200 občanů. Byl promítnut zpracovaný výstup, který je umístěn na webových stránkách 
www.vzdelavanijesenicko.cz 
 

3. Slova se ujal Mgr. Hrubý, který celé projednávání facilitoval. Představil problémové 
oblasti vytipované členy komise. 
Z projednávání postupně byly určeny 4 hlavní problémové oblasti, u kterých byly 
definovány příčiny a dále bylo diskutováno o možných řešeních. Všichni zúčastnění se 
podíleli na sestavení pořadí problémů. 
Výsledek veřejného projednávání: 
 Problém: Inovace vzdělávacích metod 

 Problém: Komunikace mezi aktéry ve vzdělávání navzájem i s veřejností, propagace 

místního vzdělávání 

 Problém: Odliv obyvatel z Jesenicka 

 Problém: Malý zájem o místní střední školy 

 
4. Různé: 

Mgr. Bílek informoval o speciální třídě MŠ, o kterou je menší zájem, o problémech, které 
vznikají, pokud se dítěti nedostane brzy potřebné péče. Ve třídě ke 4 dětem jsou 3 
pedagogičtí pracovníci, kteří znají speciální postupy a práci s těmito dětmi.  
 
Přípravná třída v ZŠ Jeseník pro nenaplnění minimálního počtu žáků otevřena ve 
školním roce 2020/2021 nebude (Mgr. Liberda) 
 
Další jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování spojené s veřejným 
projednáváním strategického dokumentu se uskuteční 26.8.2020 v 14 hodin -  budova 
IPOS. 

 

V Jeseníku 18.06.2020       
Zapsala: Iva Peitlová                 Dominik Liberda – předseda komise, v.r. 

http://www.vzdelavanijesenicko.cz/

