
Z Á P I S č. 16 z jednání  
Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování  

ze dne 19.5.2021   
 
Přítomni:  předseda komise  Dominik Liberda  

členové komise    Jiří Viterna, Romana Grosičová, Eva Jedličková, Marcela 
Chudárková 

garant a tajemník Lukáš Morávek, Iva Peitlová 
hosté Kristýna Hanulíková, Jana Matlochová, Jan Hanulík, Kamil 

Kavka, Vendula Doleželová 
 
Program: 
 

1. Úvod 
2. Předškolní Montessori vzdělávání  

- Informace o činnosti RC Monty 

- Analýza problematiky přechodu pod státní školství 

3. Montessori třídy na ZŠ Jeseník 
- Informace o činnosti 
- Konstantní kritéria přijetí 

4. Montessori návaznost na SŠ 

- Výsledky ankety rodičů 
- Konference k inovativnímu SŠ vzdělávání v Jeseníku  

5. Různé  
  

 
1. Předseda pan Liberda všechny pozdravil a seznámil s programem vyplývajícím ze 

Strategie 2025+ směřujícím k zajištění prostupnosti vzdělávacím systémem na Jesenicku 
zaměřeným tentokrát na vznikající Montessori komunitu. 
Představil nově jmenovanou členku komise – Marcelu Chudárkovou. 
Komise odsouhlasila účast těchto hostů: Kristýna Hanulíková, Jany Matlochová, Jan 
Hanulík, Kamil Kavka, Vendula Doleželová. 
 

2. Informace o fungování rodinného centra Monty podala Kristýna Hanulíková. Klub 
funguje 2 roky, kapacita je 22 dětí, v provozu je 4 dny v týdnu a od září 5 dní v týdnu a 
podala mnoho dalších informací viz www.montessori-jesenik.com. 
 
Iva Peitlová inforovala o demografickém vývoji v Jeseníku, o kapacitách a naplněnosti 
mateřských škol zřizovaných městem Jeseník. Představila možnosti přechodu pod státní 
školství (školka zřizovaná obcí, odloučené pracoviště některé ze stávajících MŠ, 
samostatná školská právnická osoba zřizovaná fyzickou nebo právnickou osobou). 
Podmínkou financování je zápis v rejstříku škol.  

 
3. Na ZŠ Jeseník bude od září otevřena další montessori třída, od 1 září nastoupí 12 

prvňáčků. K fungování na ZŠ Jeseník se vyjádřil Jan Hanulík a Dominik Liberda představil 
kritéria pro přijímání dětí do třídy na ZŠ, která byla stanovena v souvislosti se zvyšujícím 
se zájmem ze strany rodičů a jsou nyní trvale zveřejněna na webu Základní školy Jeseník. 
 

4. Všichni členové obdrželi výsledky dotazníku „Očekávaní a potřeby od středoškolského 
vzdělávání na Jesenicku – pro rodiče dětí v montessori výuce – budoucích 
středoškoláků“, který vyplnilo 54 rodičů, jejichž děti navštěvují montessori výuku.  
Dále komise projednávala návrh organizace konference „Inovativní střední školy v ČR“ 
zpracovaný panem Morávkem a dohodla další postup v užším týmu ve spolupráci 
s Kamilem Kavkou. 

http://www.montessori-jesenik.com/


5. Různé 
- Zápisy do běžných 1. tříd ZŠ – rovnoměrný zájem o zápis na obě pracoviště  (BN 31, 

PR 32), budou otevřeny 3 běžné první třídy (pracoviště B.Němcové cca 22 žáků, 
Průchodní cca 20 a 21 dětí), s tím souvisí změna zařazení přibližně 9 žáků z BN na 
PR.  

- Na B. Němcové bude zřízena jedna přípravná třída určená pro děti s odkladem školní 
docházky a děti splňující podmínky k přijetí (předpokládá se plné naplnění 15 dětí). 

- Diskuze k webu vzdělávání Jesenicko a propagaci vzdělávání na Jesenicku, byla 

odsouhlasena propagace na FB profilu "Vzdělávání Jesenicko" s cílem zvýšení 

sledujících z řad rodičů dětí na Jesenicku.  

- Informace o  záměru rozšíření činnosti SVČ DUHA Jeseník o zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků 

- informace o přípravě 18 letních doučovacích kempů – SVČ DUHA ve spolupráci 
s projektem MAP II 

 
Usnesení: 
Komise podporuje konání konference „Inovativní střední školy v ČR“. 
 

 

V Jeseníku 19.5.2021       
Zapsala: Iva Peitlová                 Dominik Liberda – předseda komise, v.r. 
 
 
 


