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Koncepce rodinné politiky města Jeseník 

Úvod 

Vážení občané, 

dostává se vám do rukou první ucelená Koncepce rodinné politiky 

pro všechny generace města Jeseník na období 2022 až 2026 (dále jen 

koncepce).  

Jedná se o dokument, jenž si klade za cíl přiblížit obyvatelům města 

Jeseník své plány k zajištění spokojeného života rodin na území města. 

Koncepce, která zastřešuje aktivity ve prospěch rodin na území města, 

vytváří prostor pro jejich realizaci a vznik aktivit nových. Ukazuje, jak 

jsou rodiny pro město důležité, neboť jsou jeho nenahraditelnou součástí. 

Zároveň vytváří prostor pro posílení dialogu mezi městem a rodinami.  

Na rodinu je v koncepci nahlíženo z pohledu všech jejích vývojových fází a 

potřeb. Dokument vychází jednak z analýzy současného stavu 

prorodinných aktivit na území města Jeseník, tak z výsledků 

dotazníkového šetření mapujícího potřeby obyvatel města v oblasti 

rodinné politiky. 

Zdeňka Blišťanová, starostka města 

Slovo rodina je v dnešním životě často používaným pojmem, který 

vyjadřuje nejen základní rodinu - rodiče a děti, ale také širší soužití více 

generací. Rodina je stále považována za základ společnosti, i když 

tradiční podoba rodiny je v moderní době rozšířena o řadu nových 

forem partnerství, volnějších  soužití i bezdětných vztahů.  

Podpora zdravé a fungující rodiny, to je, zjednodušeně řečeno, rodinná 

politika. Rodinná politika ve své  podstatě představuje souhrn aktivit a 

opatření za účelem podpory rodiny. Podpora rodin v jakékoliv  podobě 

je nezbytná pro soudržnost a další rozvoj celé společnosti.  

Hlavním cílem rodinné politiky je podporovat vznik a zachování 

funkčních rodin, podporovat kvalitu  rodinného života, zajišťovat 

vhodné podmínky pro rodiny, a to finanční i nefinanční cestou. Rodinná 

politika se také snaží vychovávat k partnerství, manželství 

a rodičovství, utvářet u mladé  generace vědomí hodnoty rodiny, 

podporovat rodinu založenou na stabilních, celoživotních vztazích.  

Jelikož je rodinná politika politikou průřezovou, zasahuje do různých 

veřejných oblastí života  společnosti (bydlení, školství, zdravotnictví, 

trh práce, infrastruktura). Současně se rodinná politika týká  oblasti 

ryze soukromé a musí respektovat samostatnost rodin a jejich 

schopnost se samostatně  rozhodovat. Rodinná politika by měla 

pamatovat na všechny vývojové fáze rodin, stejně jako 

na jejich  potřeby v konkrétních situacích.  

 

 

 

 

 

 

 

Prosperující rodina 

jednoznačně přináší 

blahobyt svému městu. 

Jeseník chce být 

městem, odkud lidé 

neodcházejí, ale naopak 

se rádi do něj vracejí a 

přicházejí sem žít svůj 

život. 
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Koncepce rodinné politiky města Jeseník 

Seznam použitých zkratek 

 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

DPČ  dohoda o pracovní činnosti 

DPP  dohoda o provedení práce 

FB  sociální síť Facebook 

LDN  léčebna dlouhodobě nemocných 

MAP  místní akční plán 

MěÚ   městský úřad 

MRC  mateřské a rodinné centrum 

MŠ  mateřská škola 

ORP  obec s rozšířenou působností 

OS MěÚ odbor správní městského úřadu 

OSPOD  oddělení sociálně právní ochrany dětí 

PPR  poradna pro rodinu 

RP  rodinná politika 

SVČ Duha Středisko volného času DUHA 

UPOL  Univerzita Palackého v Olomouci 

ZŠ  základní škola 

PLL                     Priessnitzovy léčebné lázně 
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Koncepce rodinné politiky města Jeseník 

ANALYTICKÁ ČÁST KONCEPCE 

 
 
Rodinná politika ve městě usiluje o: 

▪ podporu vytváření vhodných životních podmínek 

pro fungování rodin a prostředí příznivého rodině 

v různorodých oblastech společenského života rodiny 

(např. bydlení, životní prostředí, doprava, hospodářství 

a zaměstnanost, sociální infrastrukturu, vzdělávání, kulturu 

a volný čas),  

▪ podporu harmonizace rodinného a profesního života, 

▪ podporu služeb pro rodiny, 

▪ podporu informační činnosti. 

Proto je nezbytné, aby se analytická část koncepce zaměřila na všechny 

výše uvedené oblasti. 

 

 

1. Popis lokality  

Město Jeseník leží v samém srdci hor, v krajině plné přírodního 

bohatství, zeleně, ticha, čistého vzduchu a díky tomu je vyhledávaným 

turistickým cílem. Město však může svým obyvatelům kromě 

přírodního bohatství nabídnout i kvalitní zázemí pro život. Je zde síť 

nezbytných úřadů, školských i předškolských zařízení, kulturních 

institucí, sportovišť, zdravotních a sociálních služeb, obchodů a mnoha 

dalších služeb. Jeseník (město je obcí s rozšířenou působností) je 

od krajského města Olomouce vzdálen 100 km, od Ostravy 114 km, 

od Brna 160 km a od hlavního města Prahy pak 230 km. 

Jeseník proslul zejména svými lázněmi nesoucí název po jesenickém 

rodákovi a zakladateli moderní vodoléčby Vincenzi Priessnitzovi. 

Priessnitzovy léčebné lázně se tyčí nad městem a poskytují svým 

návštěvníkům nespočet míst vhodných pro odpočinek, relaxaci těla, 

mysli, kulturního i sportovního vyžití. Jde o lázně s ojedinělým 

mikroklimatem, s několika desítkami pramenů a balneoparkem. Nejen 

v lázních, ale i v samotném městě Jeseník se nachází několik dalších 

pramenů a pomníků. 

Město má téměř 800 let dlouhou, bohatou a zajímavou historii a 

naleznete v něm množství kulturních a historických památek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Město Jeseník, město 
v srdci hor v krajině 
plné přírodního 
bohatství, zeleně a 
ticha, v krajině 
pramenů léčivé vody a 
čistého vzduchu. 

 

 

 

 

 

 

Kvalita ovzduší je dle 

Indexu kvality života 

v obcích ve městě 

hodnocena 

z celkového počtu 

hodnocených obcí 

(205 ORP) 6. příčkou. 
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Koncepce rodinné politiky města Jeseník 

Mezi nejzajímavější bezesporu patří: 

▪ gotická Vodní tvrz, nejstarší památka města a zároveň sídlo 

Vlastivědného muzea Jesenicka, jež nabízí několik stálých a 

dočasných expozic; 

▪ renesanční budova Radnice, která je dominantou Masarykova 

náměstí; 

▪ novorenesanční kostel Nanebevzetí Panny Marie;  

▪ novorománský evangelický kostel; 

▪ kaple kláštera a vzdělávacího ústavu voršilek z let 1896–1897 v 

novorománském stylu; 

▪ socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí; 

▪ děkanský úřad u kostela s klasicistní fasádou a s kamennou 

deskou se znakem města z roku 1606; 

▪ Katovna, přízemní stavba s rokokovou fasádou, valbovou 

střechou a trojdílnou dispozicí, kde je nyní sídlo turistického 

informačního centra a několik expozic; 

▪ vila Erwina Weisse, Cwrczekova vila, dvě vily rodiny 

Regenhartů (tzv. jesenický West-End) či vilová čtvrť 

pod vlakovým nádražím; 

▪ Priessnitzův pomník ve Smetanových sadech od významného 

sochaře Josefa Obetha; 

▪ secesní most přes řeku Bělou z let 1901–1902; 

▪ sanatorium Priessnitz; 

▪ rodný dům Vincenze Priessnitze; 

▪ Ripperova promenáda. 

 

obrázek 1 - Masarykovo náměstí, radnice, foto: Tomáš Neuwirth 
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Koncepce rodinné politiky města Jeseník 

1.1. Obyvatelstvo města 

 

Počet obyvatel města Jeseník ke konci roku 2021 činil celkem 10 658 osob, což nadále potvrzuje 
stále klesající tendenci v počtu obyvatel, viz tabulka níže: 

tabulka č. 1 - Vývoj počtu obyvatelstva města od roku 2015 do roku 2021 

rok sňatky rozvody 

narození 
zemřelí 

přírůstek

/úbytek 

migrační pohyby celkový 

přírůstek

/úbytek 

celkový 

stav 

k 31.12. celkem v man. přis. vys. 
přírůstek

/úbytek 

2015 61 21 117 53 117 0 296 349 -53 -53 11 471 

2016 50 22 100 48 112 -12 285 348 -63 -75 11 396 

2017 47 29 109 47 135 -27 245 343 -98 -125 11 271 

2018 71 25 119 53 156 -38 270 311 -41 -79 11 192 

2019 54 32 101 34 139 -40 236 307 -71 -111 11 081 

2020 42 20 99 35 150 -51 233 286 -53 -104 10 977 

2021 43 19 92 33 190 -98 225 293 -68 -166 10 658* 

zdroj: Český statistický úřad ČR, Databáze demografických údajů za vybraná města ČR 

*  V roce 2021 se do výpočtu celkového počtu obyvatel promítlo také sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Česku, kdy bylo zjištěn výchozí 
stav pro výpočet, který k 01.01.2021 uváděl 10 824 obyvatel. 

 

Za sledované období, tedy od roku 2015 až 2021 pokles počtu obyvatel činil 813 osob, 

tj. zhruba 7,08 %.  

Jako pozitivní lze označit statistický údaj vykazující počet uzavřených 
sňatků ve srovnání s počty rozvodů, kdy počet sňatků dlouhodobě 
převyšuje počet rozvodů. Přesto se daleko větší počet dětí narodí 
do nesezdaného soužití. 

V posledních třech 
letech se téměř  1/3 
nar. dětí  rodí 
nesezdaným párům. 

V případě počtů osob, které se do města přistěhovaly nebo odstěhovaly, i nadále přetrvává trend, 
kdy se lidé z města spíše stěhují pryč.  

Mění se také věková struktura obyvatelstva, kdy dochází ke snižování počtu potencionálně 
ekonomicky aktivních občanů a na druhou stranu narůstá počet občanů starších 65 let. V případě 
podílu dětí ve věku 0–14 let je rovněž patrna mírná klesající tendence.  
 
tabulka č. 2 - Věková struktura obyvatelstva města 

rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

celkový počet 

obyvatel, 

z toho ve věku 

11 841 11 711 11 579 11 524 11 471 11 396 11 271 11 192 11 081 10 977 

0-14 1582 1569 1545 1510 1525 1533 1526 1555 1532 1505 

15-64 8276 8043 7846 7739 7553 7347 7194 7048 6859 6729 

65+ 1992 2099 2188 2275 2393 2516 2551 2589 2690 2745 

zdroj: Český statistický úřad ČR, Demografická ročenka města 
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Koncepce rodinné politiky města Jeseník 

Tento přetrvávající celorepublikový trend potvrzuje i prognóza vývoje obyvatelstva na území 

města Jeseník, jež zpracoval Český statistický úřad ČR. Dle této prognózy bude i nadále populace 

ve městě stárnout, což se rovněž projeví i ve snížení počtu ekonomicky aktivních obyvatel, 

zároveň je však patrný nárůst osob ve věku 0-14 let. 

tabulka č. 3 - Prognóza vývoje obyvatelstva města Jeseník  

rok 2010 2020 2030 

počet obyvatel 
celkem, z toho 

12 048 11 081 10 503 

děti 0 -14 let 13,3 % 13,8 % 15,0 % 

dospělí 15 – 64 let 70,9 % 61,9 % 59,4 % 

osoby nad 65 let 15,8 % 24,3 % 25,6 % 

zdroj: Strategie školství města Jeseník 2025+ 

 

V případě počtů cizinců dlouhodobě se zdržujících na území města Jeseník je možné říci, že tento 

počet je dlouhodobě stabilní. Ve městě se dlouhodobě zdržuje okolo 220 cizinců, což v přepočtu 

v poměru k celkovému počtu obyvatel představuje pouze malou část (cca 2,10 %). 

 

tabulka č.  4 - Vývoj počtů cizinců žijících ve městě od roku 2017 do roku 2021 

rok muži <15 
muži 

celkem 

ženy 

<15 

ženy 

celkem 
trvalý pobyt 

přechodný 

pobyt 
celkem 

2017 10 109 19 71 138 71 209 

2018 11 111 18 77 136 81 217 

2019 10 118 15 82 138 87 225 

2020 12 117 17 91 150 87 237 

2021 14 105 17 87 157 71 223 

zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, Informativní počty obyvatel v obcích 

 

 

 
  



10 

Koncepce rodinné politiky města Jeseník 

S ubývající porodností ve městě Jeseník se vedení města snaží bojovat i pomocí podpory rodičů 

s novorozenci, kdy kromě pořádání tradiční společenské akce Vítání občánků, kde jsou rodičům 

nově narozených dětí předány drobné dárky, je rovněž předán symbolický šek na částku 5.000,00 

Kč. 

 

1tabulka č. 5 – přehled výplaty městského porodného v letech 2017 – 2021 

 

rok 
počet dětí narozených 

v Jeseníku 
z toho počet dětí 
s TP v Jeseníku 

počet dětí s nárokem 
na výplatu městského 

porodného 

celková částka 
vyplaceného 

porodného v Kč 

2017 299 104 92 460.000,00 

2018 296 105 90 450.000,00 

2019 283 93 74 370.000,00 

2020 323 92 72 360.000,00 

2021 268 89 73 365.000,00 

celkem 1.469 483 401 2.005.000,00 

zdroj: OS MěÚ Jeseník, matrika  

 

 

 

.

                                                           
1 Vysvětlení: Jedná se o orientační čísla, neboť přesný počet nově narozených dětí s trvalým pobytem ve městě Jeseník nelze přesně 

zjistit (zejména v případě narození dětí matek s trvalým pobytem ve městě žijících mimo Jeseník, zejména v zahraničí).  
 
Přestože OS MěÚ Jeseník každý měsíc žádá informace ze základních registrů o poskytnutí dat o počtu narozených dětí, o některých se 
nedozví, pokud se jim sami rodiče neozvou.  
 
Rovněž se stává, že ani někteří samotní rodiče nereagují na zaslanou žádost ve věci výplaty městského porodného. Co se týká nesplnění 
podmínek pro výplatu městského porodného (tj. délka trvalého pobytu ve městě nebo dluh vůči městu), mírně převažuje nesplnění 
podmínky délky trvalého pobytu 



11 

Koncepce rodinné politiky města Jeseník 

1.2. Doprava ve městě  

 

Území města Jeseník je průjezdným úsekem pozemních komunikací silnic 

I. až III. třídy. Od města Jeseník je nejbližší dálnice vzdálena 70 km (u 

města Mohelnice). Základní dopravní obslužnost je zabezpečována 

veřejnou linkovou dopravou v rámci koordinovaného Integrovaného 

dopravního systému Olomouckého kraje. Každoročně má město možnost 

se vyjádřit k plánovanému jízdnímu řádu, čímž může výrazně ovlivnit 

dopravu zejména dojíždějících z/do města za prací/školou/lékaři apod. 

Městská hromadná doprava ve městě Jeseníku není zajišťována. Městem 

však částečně projíždí hned několik linek, které zastavují 

u frekventovaných míst (nemocnice, poliklinika, městské koupaliště, 

vlakové nádraží, Priessnitzovy lázně, aj.).  

Doprava pro pěší je zajišťována vybudovanou sítí chodníků. Tyto jsou 

pravidelně udržovány TSJ a.s. a průběžně upravovány tak, aby odpovídaly 

aktuálně platným technickým normám a potřebám občanů města. 

V případě, kdy občan (návštěvník) města zjistí nějaké nedostatky, má 

možnost je buďto sdělit příslušnému pracovníku na úřadě (osobně, 

telefonicky, e-mailem) nebo využít aplikaci Hlášení rozhlasu, kterou 

město pro své občany zavedlo. 

Městem dále prochází několik úseků cyklostezky, které jsou součástí 

komplexní trasy Moravské stezky. Cyklotrasa začíná na česko-polských 

státních hranicích a je vedena až do vinařské oblasti jižní Moravy a 

Lednicko-valtického areálu. 

Mezi nedávné úpravy místní infrastruktury lze zařadit např.: 

▪ opravu místní komunikace a chodníku na ul. Tyršova vedoucí 

od vlakového nádraží; 

▪ vybudování chodníku na ul. Bezručova a úpravu komunikace 

na ul. Seifertova; 

▪ opravu pěší lávky přes řeku Bělou, která zároveň představuje 

jednu z historických památek města a jeden možný vstup 

do Smetanových sadů; 

▪ výstavbu chodníku na ul. U Bělidla, jenž lemuje cyklostezku; 

▪ výstavbu chodníku na ul. Lipovská; 

▪ výstavbu Rejvízského mostu; 

▪ opravu místní komunikace, chodníku a přilehlých ploch 

na horním úseku ul. Dukelská. 

 

V nedaleké vzdálenosti od centra města jsou vybudovány tři 

velkokapacitní parkoviště, kde je možné bezplatné parkování 

(za Yesenkou, Pasáží Slovan, u okresního soudu). Dále je možno 

bezplatně parkovat zejména na sídlištích, u supermarketů, kina, 

obchodních center a na záchytném parkovišti v zóně Za Podjezdem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městem prochází 
známá cyklistická 
trasa Moravské 
stezky. 

 

 

 

 

 

Město má dobré 
autobusové i vlakové 
spojení do okolních 
měst a obcí. 

 

 

 

 

 

Ve městě je dostatek 
parkovacích ploch, 
včetně záchytných a 
bezplatných 
parkovišť. 
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Koncepce rodinné politiky města Jeseník 

Městem prochází železniční trať. Jesenické vlakové nádraží prošlo v 

nedávné době komplexní rekonstrukcí. Stejně tak bylo rekonstruováno 

nádraží autobusové. 

V oblasti dopravní infrastruktury má město Jeseník v plánu: 

▪ zpracování Plánu udržitelné městské mobility (strategický 

dokument zaměřující se na zlepšení dopravy a života ve městě 

s prioritou bezpečnějšího a ekologičtějšího města – posílení pěší 

a cyklistické dopravy); 

 

▪ vybudování chodníku pro pěší do lázní Jeseník; 

 

▪ revitalizaci okrasného rybníčku a jeho okolí na ul. Denisova 

(místo s relaxačním potencionálem); 

 

▪ vyřešení dopravní situace u hotelu  Praděd (zpracování dopravní 

studie na posouzení všech vlivů při možných řešení změn v dané 

lokalitě). 

 

 

obrázek 2 – Dětské dopravní hřiště Jeseník, foto: MěÚ Jeseník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán udržitelné 
městské mobility – 
zvýšení kvality života 
ve městě, snížení 
ekologické zátěže a 
posílení bezpečnosti 
v dopravě. 
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Koncepce rodinné politiky města Jeseník 

1.3. Bydlení ve městě 

 

Město Jeseník má ve vlastnictví několik bytových domů čítajících 

106 bytů, které pravidelně udržuje a průběžně revitalizuje 

(viz revitalizace bytových domu ve vlastnictví města na ul. U Kasáren). 

Několik bytů ve vlastnictví města je vyčleněno pro potřeby řešení bytové 

situace u nízkopříjmových rodin (viz např. vybudování 8 sociálních bytů 

na ul. Tylova pro občany města, kteří se dočasně ocitli v tíživé životní 

situaci). 

Jednotlivé byty jsou přidělovány na základě potřebnosti a jasně 

definovaných pravidel. 

Město dlouhodobě usiluje o vybudování odpovídajícího zázemí pro život 

rodin ve městě, z tohoto důvodu započal revitalizaci největšího sídliště ve 

městě, a to sídliště na 9. květnu, které je v rámci několika etap postupně 

revitalizováno. 

Rovněž se snaží vytipovat a následně vybudovat lokality, jež jsou vhodné 

pro výstavbu rodinných domů (viz realizace lokalita Na Svahu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Město má 
zpracovanou 
Koncepci bydlení 
ve městě Jeseník. 

 

 

 

 

Ve městě budou 
vybudovány další 
lokality pro výstavbu 
rodinných domů. 
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V oblasti bydlení má město Jeseník v plánu: 

▪ dokončit revitalizaci sídliště 9. květen; 

▪ započít revitalizaci sídliště Pod Chlumem (aktuálně probíhá 

zpracování projektové dokumentace); 

▪ vybudování dalších lokalit vhodných pro výstavbu rodinných domů: 

lokalita Kalvodova, Raisova (vybudování základní technické 

infrastruktury ve vybraném území); 

▪ vybudování družstevního bydlení (vytvořit možnost bydlení v cca 50 

bytech pro středně příjmové skupiny obyvatel města 

na ul. Dukelská); 

▪ revitalizaci území ve středu města na ulici Lipovská u areálu firmy 

BPK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Město chce pro své 
občany vybudovat 
50 družstevních 
bytů. 

 

 

 

 

obrázek 3 - Revitalizace sídliště 9.května - IV. etapa,  vizualizace 
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1.4. Síť školských zařízení ve městě2 

 

Na území města Jeseník se nachází celkem 6 mateřských škol, 3 základní 

školy,  4 střední školy, 2 základní umělecké školy a 1 zájmové školské 

zařízení. Jedná se o: 

▪ Mateřská škola Karla Čapka Jeseník; 

▪ Mateřská škola Jiráskova Jeseník; 

▪ Mateřská škola Jeseník, Křížkovského; 

▪ Mateřská škola Kopretina Jeseník s pobočkami na ul. Tyršova a 

ul. Dittersdorfova Jeseník; 

▪ Základní škola Jeseník (tři pracoviště na ul. Nábřežní, 

B. Němcové a Průchodní) 

▪ Základní škola a Mateřská škola Jeseník, Fučíkova; 

▪ Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných 

lázních; 

▪ Základní umělecká škola Jeseník; 

▪ Soukromá základní umělecká škola - taneční Jeseník; 

▪ Gymnázium Jeseník; 

▪ Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie 

Jeseník;  

▪ Střední průmyslová škola Jeseník;  

▪ Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník;  

▪ Středisko volného času DUHA Jeseník  

 

V Jeseníku se dále nachází 2 kluby pro předškolní vzdělávání 

vyznávající alternativní způsoby vzdělávání, a to: 

▪ Klub Monty pod záštitou Spolku Montessori Jeseník; 

▪ Lesní klub Chaloupka, který realizuje zapsaný spolek 

Chaloupka v lese. 

 

Počet dětí navštěvujících mateřské školy v Jeseníku v posledních dvou 

letech mírně vzrostl, oproti tomu mírně klesl počet žáků základní školy. 

Předpokládaný vývoj budoucího počtu dětí a žáků v MŠ i ZŠ má však i 

nadále převažující sestupný trend. 

 

Na základě poptávky po inovativních způsobech vzdělávání je 

od školního roku 2019/2020 na ZŠ zavedena vedle hlavního 

vzdělávacího proudu také výuka dle principů Montessori pedagogiky. 

Ve věkově heterogenní třídě se vzdělává 15 žáků 1. stupně.

                                                           
2 Informace čerpány z dokumentu Strategie školství města Jeseník 2025+.  

 

 

 

 

 

Kapacita mateřských 
škol v Jeseníku mírně 
převyšuje poptávku 
ze strany rodičů 
respektive dětí, 
naplněnost je však 
vysoká, v průměru 
92 % ročně. 

 

 

 

 

 

 

Kapacita základní 
školy je reálně 
naplněna z 90 %. 

 

 

 

 

 

MŠ Karla Čapka a 

MŠ Kopretina jsou 

zapojeny 

do vzdělávacího 

programu „Začít 

spolu“, kdy smyslem 

programu je dětem 

vytvořit podnětně a 

kreativní prostředí 

s využitím Montessori 

didaktických pomůcek. 
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Výuku pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťuje 

MŠ a ZŠ  Fučíkova. ZŠ a MŠ při Priessnitzových léčebných lázních 

poskytuje pouze krátkodobé vzdělávání dětem a žákům po dobu jejich 

pobytu v lázních nebo v jesenické nemocnici. 

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních 

pro zájmové vzdělávání,  zejména ve střediscích volného času, školních 

družinách a školních klubech. Mezi nejvýznamnější patří SVČ DUHA 

Jeseník, které nabízí mnoho různorodých kroužků, pořádá příměstské a 

pobytové tábory, soutěže a přehlídky pro děti. Ve školním 

roce  2019/2020 zajišťovalo SVČ celkem 94 zájmových kroužků 

s průměrnou účastí 1 300  osob ročně. 

Nedílnou součástí neformálního a celoživotního vzdělávání je Knihovna 

Vincence  Priessnitze a Vlastivědné  muzeum Jesenicka, kdy tyto dvě 

instituce pořádají výstavy a výchovné akce nejen pro občany města 

Jeseník. 

Město Jeseník, ve snaze motivovat žáky devátých tříd studovat 

na některé z jesenických středních  odborných škol či učilišť, zavedlo 

jednorázové příspěvky na studium. Příspěvek ve výši 4.000 Kč  byl 

ve  školních letech 2018/2019 a 2019/2020 poskytován žákům 

s trvalým pobytem v Jeseníku. 

Město má zpracovaný strategický dokument pro oblast vzdělávání, a to 

Strategii školství města Jeseník 2025+. Součástí procesu tvorby 

strategie školství města Jeseník bylo také zapojení širší veřejnosti. 

Z tohoto důvodu se v březnu 2020 realizovalo dotazníkové šetření, 

kterého se zúčastnilo více než 200 respondentů a ze kterého vyšlo, že: 

▪ v případě předškolního vzdělávání by rodiče přivítali větší 

nabídku Montessori nebo jiné alternativy předškolního 

vzdělávání. 

▪ v případě základního vzdělávání část respondentů vnímá jako 

problematické rozdělení 1. a 2. stupně ZŠ v Jeseníku, dále byla 

z odpovědí patrna poptávka po více ZŠ ve městě a zájem 

o Montessori výuku v Jeseníku i na 2. stupni ZŠ. 

▪ v případě středoškolského vzdělávání respondenti poukazovali 

na nízkou kvalifikovanost učitelů a malou nabídku studijních 

oborů. 

Dále se uskutečnila anketa mezi žáky 9. tříd, kdy žákům základních škol 

na Jesenicku chybí možnost dále se vzdělávat v oborech zaměřených na 

zdravotnictví, pedagogiku a umělecky zaměřených, z učebních oborů 

pak kadeřník, automechanik a elektrikář. 

Zajištění kvalitního a dostupného vzdělávání ve městě je pro vedení 

města prioritou, z tohoto důvodu jsou pravidelně do školských zařízení 

investovány finanční prostředky, a to jak do technického zázemí, tak 

do personálů i samotných žáků (více viz Strategii školství města Jeseník 

2025+). 

 

 

 

Základní škola 

připravuje rozšíření 

koncepce Montessori 

pedagogiky i 

pro 2. stupeň 

s předpokládaným 

spuštěním ve školním 

roce 2023/2024. 

 

 

 

 

Většina budov MŠ 

prošla v posledních 

letech rekonstrukcí, 

třídy a zahrady byly 

vybaveny novými 

herními prvky. 

 

 

 

Nově byly 

zrekonstruovány a 

vybaveny i vybrané 

třídy v budovách ZŠ a 

byly zakoupeny 

inovativní pomůcky 

pro vzdělávání žáků. 

 

 

 

 

 



17 

Koncepce rodinné politiky města Jeseník 

1.5. Hospodářství a zaměstnanost 

 

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že míra nezaměstnanosti ve městě 

Jeseník rok od roku klesá a zároveň se zvyšuje počet volných pracovních 

míst. Dále je patrno, že se zvyšuje podíl nezaměstnaných žen. 

 

Na příznivém vývoji nezaměstnanosti v Jeseníku se jednoznačně 

podepisuje vliv celkové ekonomické situace v ČR. Od roku 2017 do roku 

2021 pokračuje trend ve snížení počtu podílu nezaměstnaných. 

Ke snižování nezaměstnanosti také částečně přispívá i změna ve věkové 

struktuře obyvatelstva města, kdy v posledních letech klesá počet lidí 

v produktivním věku, a tedy i disponibilních zdrojů na trhu práce. 

 

tabulka č. 5 - Vývoj nezaměstnanosti ve městě od roku 2017 do roku 2021 

rok 

podíl nezaměstnaných 

osob3 

uchazeči o zaměstnání 

v evidenci ÚP volná pracovní místa 

v evidenci ÚP 
celkem z toho ženy celkem z toho ženy 

2017 5,12 4,57 376 168 141 

2018 3,92 3,56 282 127 124 

2019 3,58 3,45 252 121 175 

2020 5,04 4,92 346 168 142 

2021 2,59 2,29 174 100 180 

zdroj: Český statistický úřad ČR, Nezaměstnanost v obcích vybraného správního obvodu ORP 

 
Mezi velké a významné zaměstnavatelé ve městě patří např.: 

▪ město Jeseník a jeho příspěvkové organizace 

▪ Jesenická nemocnice  

▪ Priessnitzovy léčebné lázně 

▪ Fenix group  

▪ Naturfyt-Bio  

 

Problematika slaďování pracovního a rodinného života je jedním 

z ústředních témat rodinné politiky, stejně tak jako oblast rovných 

příležitostí (genderová politika). V této oblasti je však pro město velmi 

problematické přímo působit na zaměstnavatele nebo je nějak ovlivnit. 

Město jim může být dobrým vzorem v přístupu a v péči o své 

zaměstnance. Zároveň může vytvářet vhodné podmínky pro podnikání, 

poskytovat poradenství, motivovat a oceňovat. 

                                                           
3 Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let (to jsou 

všechny osoby, které mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného 
pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí 
zaměstnání) ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou 
míru registrované nezaměstnanosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Město Jeseník nabízí svým 

zaměstnancům možnost 

práce na zkrácený úvazek, 

DPP, DPČ, sdílené pracovní 

místo či práci z domova. 

Zaměstnanci mohou 

využívat flexibilní pracovní 

dobu, dny indispozičního 

volna, příspěvek na penzijní 

připojištění, příspěvek ze 

sociálního fondu a 

příspěvek na stravné. 
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1.6. Kultura a volný čas 

 

Volnočasové aktivity 

Kromě Střediska volného času DUHA Jeseník (viz kapitola Síť školských 

zařízení ve městě) existuje v Jeseníku poměrně mnoho dalších 

formálních i neformálních uskupení (organizací, spolků, klubů, 

dobrovolníků, aj.), které zajišťující nespočet vyžití pro všechny věkové 

skupiny obyvatel města (od kojeneckých masáží, po různorodé kroužky 

pro děti a dospělé až po volnočasové aktivity pro seniory).  

Město Jeseník nabízí svým občanům k realizaci sportovních aktivit 

množství sportovišť. Některá jsou volně přístupná pro všechny občany 

a jiná po domluvě se zastřešující organizací (zpravidla školou, spolkem 

apod.). 

Mezi tyto sportoviště patří např. 

▪ nově rekonstruována sportovní hala sloužící pro futsal, florbal, 
tenis, volejbal, badminton, lezectví a další sporty; 

▪ nově vybudované víceúčelové hřiště s ledovou plochou; 

▪ fotbalový stadion; 

▪ nově vybudovaný skatepark; 

▪ víceúčelové hřiště v Dětřichově vhodné pro volejbal, nohejbal, 
tenis; 

▪ víceúčelový sportovní areál při ZŠ na ul. Nábřežní, kde se 
nachází hřiště na basketbal, volejbal a lehkoatletický ovál se 
čtyřmi běžeckými dráhami o délce 200 m, dvěma doskočišti 
na skok daleký a jedním na skok vysoký; 

▪ dětské hřiště a nově vybudované dopravní hřiště při ZŠ 
na ul. Boženy Němcové; 

▪ sportovní hřiště a běžecká dráha na 50 m s doskočištěm na skok 
daleký v areálu ZŠ na ul. Průchodní; 

▪ nově zrekonstruované městské koupaliště, které zároveň nabízí 
wellness zónu; 

▪ dětské hřiště ve Smetanových sadech. 

Kromě městských sportovišť lze využít i různorodá sportoviště 

soukromých subjektů (např. tenisové kurty, posilovny, bowlingové 

dráhy, herna s ping-pongovými stoly, golfový areál, kuželkárna a další). 

Důležitý prvek pro trávení volného času představují také dětská hřiště, 

která jsou rozmístěna po celém Jeseníku. K dispozici jsou také volně 

přístupné cvičební stroje, které se nachází ve Smetanových sadech a 

podél cyklostezky na ul. Vodní. 

 

 

 

 

 

 

 

Město Jeseník již 

čtvrtým rokem vede 

celorepublikové 

prvenství v tzv. Indexu 

sounáležitosti, což 

představuje počet 

spolků a zájmových 

sdružení se sídlem 

na území města 

vztažený na počet 

obyvatel města). 

 

 

 

 

 

 

 

Jesenické sportoviště - 

soubor sportovních a 

relaxačních zařízení 

nacházejících se 

nedaleko centra na ulici 

Dukelská.  V uceleném 

prostoru se nachází 

městské koupaliště 

s wellness, fotbalový 

areál se třemi hřišti, 

nová sportovní hala a 

za ní multifunkční hřiště 

s ledovou plochou. 
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Městem dále vede množství značených turistických tras a již zmiňovaná 

cyklostezka rovněž nabízí možnost aktivního trávení volného času. 

Pro pasivní odpočinek nejlépe poslouží Smetanovy sady s pomníkem 

Vincenze Priessnitze a několika dalšími pomníky s prameny či 

procházka po samotném městě s prohlídkou zdejších pamětihodností a 

posezením v jedné z místních kaváren. 

 

Kultura ve městě 

O kulturní vyžití ve městě se velkou měrou starají Městská kulturní 

zařízení Jeseník. Samostatně, ale i ve spolupráci s dalšími institucemi 

působícími v Jeseníku (zejména MŠ, ZŠ, sportovní a taneční kluby a 

další) připravuje a realizuje kulturně-společenské akce. 

Pod příspěvkovou organizace Městská kulturní Jeseník zařízení spadá 

provoz Divadla Petra Bezruče v Jeseníku, Kina Pohoda Jeseník, ve 

kterém je možné promítat i 3D filmy a v jeho předsálí se příležitostně 

konají krátkodobé výstavy, a především nově vybudovaného Centra 

společných aktivit, kde sídlí i Knihovna Vincence Priessnitze. Centrum 

společných aktivit kromě interaktivní knihovny nabízí dále možnost 

využití multimediální učebny, hudebního sálu a projektovou místnost 

s kuchyňkou. V budově se nachází sdílená kancelář, ve které se střídají 

zástupci poskytovatelů sociálních služeb. 

Bohaté kulturní vyžití nabízejí také  Priessnitzovy léčebné lázně a 

Vlastivědné muzeum Jesenicka. 

V Jeseníku se pořádá každoročně mnoho kulturních akcí. Mezi 

nejvýznamnější lze řadit Zahájení lázeňské sezóny, Týden pro seniory, 

Týden Vincence Priessnitze či Reprezentační ples města a PLL. 

O kulturní život ve městě se stará také Základní umělecká škola Jeseník 

(ZUŠ) a Spolek přátel umění. Pro občany pořádají koncerty či festivaly 

(např. Mezinárodní festival dechových hudeb, Varhanní festival a jiné). 

Rovněž se podílí na organizaci Mezinárodní Schubethovy soutěže 

pro klavírní dua. 

Významný podíl na rozvoji kulturního a společenského dění ve městě 

má spolek Sudetikus, který pravidelně pořádá farmářské trhy a trhové 

slavnosti, sousedský gastrofestival Restaurant Day Jeseník, oživil letní 

divadlo ve Smetanových sadech sérií akcí Park žije!  A od roku 2021 

pořádá sousedsko-kulturní nemainstreamový festival Festival Jesnění, 

jehož cílem je posílení kulturního a komunitního ducha v Jeseníku a 

vytvoření prostoru pro setkávání a diskuzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

Koncepce rodinné politiky města Jeseník 

1.7. Služby pro rodiny 

 

Zdravotnictví 

Kvalitní a dostupné zdravotnictví je důležitou součástí pro život 

ve městě. S ohledem na postupné stárnutí obyvatelstva města a 

postupně se snižující délce života ve zdraví, dochází ke zvyšování 

poptávky po zdravotnických službách. 

Největším poskytovatelem zdravotnických služeb ve městě je 

Nemocnice AGEL Jeseník a.s. Nemocnice poskytuje akutní lůžkovou péči 

na celkem sedmi odděleních (interním, chirurgickém, gynekologicko-

porodnickém, novorozeneckém a dětském oddělení, oddělení LDN a 

anesteziologicko-resuscitačním oddělení). Součástí nemocnice je i 

oddělení klinické biochemie, hematologie a transfúzní služby, dále 

transfúzní oddělení zajišťující odběry krve a hemodialyzační oddělení 

pro pacienty s onemocněními ledvin. Ambulantní služby jsou 

poskytovány v ambulancích základních oborů (ambulance interní, 

chirurgická, dětská, geriatrická, gynekologická, anesteziologická, 

gastroenterologická), ale také i ve specializovaných ambulancích 

(hematologická, ortopedická, oční, nefrologická či rehabilitační). 

Nechybí ani péče stomatologická nebo také nově ambulantní porody. 

Ve městě Jeseník je dostatek praktických lékařů pro děti a dorost 

Praktických lékařů pro dospělé postupně ubývá a nejsou nahrazovány 

lékaři novými. Ve městě fungují i zubní ordinace, avšak poptávka 

převyšuje nabídku, a specializované ordinace (např. gynekologie, 

ortopedie). Ve městě se nachází pobočka Zdravotnické záchranné 

služby Olomouckého kraje.  

Významným poskytovatelem zdravotních služeb jsou rovněž 

Priessnitzovy léčebné lázně a.s., které nabízejí jak komplexní, tak 

příspěvkovou lázeňskou péči, včetně volně prodejných jednotlivých 

lázeňských procedur (zábaly, koupele, …). Lázně se zaměřují zejména 

na léčbu nemocí pohybového ústrojí, včetně stavů po úrazech 

a ortopedických operacích, nemocí oběhového ústrojí, nemoci nervové, 

z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, dále také nemoci 

onkologické, gynekologické a kožní. 

Mezi další soukromé ambulantní zdravotnická zařízení ve městě patří 

Jesenická poliklinika s.r.o. V budově polikliniky sídlí několik 

poskytovatelů zdravotnických služeb (biochemická laboratoř, 

psychiatrická ambulance, chirurgie, gynekologie, rehabilitace, 

logopedie, oční ambulance, onkologie, ORL (nosní, krční, ušní) 

ortodoncie, ortopedie, plicní ambulance, praktický lékař pro dospělé, 

praktický lékař pro děti a dorost, psycholog, psychoterapeut, rentgen, 

revmatologie, denzitometrie, urologie, zubní lékař), lékárna. 

 

 

 

 

 

 

Jesenická porodnice 

prošla v posledních 

letech výraznou 

modernizací, kdy byly 

zrekonstruovány 

nadstandartní pokoje, 

hygienické zázemí, byly 

pořízeny nové přístroje 

(např. telemetrické CTG, 

ultrazvuk), pokojové 

postýlky poslední 

generace či inkubátor.  
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Ve městě Jeseník působí rovněž dva kliničtí psychologové a několik 

psychiatrů poskytujících svou péči zejména dospělým klientům. 

Pro potřeby občanů města je k dispozici celkem šest lékáren, které se 

střídají v držení pohotovostní služby. 

 

Sociální a ostatní služby 

Rozvoj sociálních služeb ve městě je určován nejen politikou státu 

a činností státních institucí, ale také utvářen místními nestátními 

subjekty, které vzájemně zvyšují sociální kvalitu území i života jeho 

obyvatel. Oblast sociálních služeb ve městě je koordinována 

prostřednictvím strategického dokumentu města, Střednědobým 

plánem rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících pro roky 2021 

až 2024, přičemž hlavním posláním dokumentu je vymezení 

jednotlivých opatření, která povedou k efektivní koordinaci a rozvoji 

sociálních a navazujících služeb na území města, ale i celého 

ORP Jeseník.  

Mezi významné poskytovatelé nejen služeb pro rodiny ve městě Jeseník 

patří Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace města, která 

poskytuje registrované sociální služby (domov pro seniory, domov se 

zvláštním režimem, denní stacionář, pečovatelskou službu, půjčovnu 

kompenzačních pomůcek), ale také další aktivity pro seniory (kluby 

seniorů, akademie 3. věku, virtuální univerzita 3. věku, zájezdy pro 

seniory). 

Mezi další významné poskytovatele zejména sociálních služeb patří:  

▪ Domov Sněženka Jeseník; 

▪ Boétheia – společenství křesťanské pomoci;  

▪ Charita Jeseník;  

▪ Zahrada 2000, Darmoděj;  

▪ Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR;  

▪ Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR;  

▪ Člověk v tísni; 

▪ Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně 

pedagogické centrum Jeseník. 

V případě potřeby při řešení rodinných, partnerských, výchovných 

problémů se mohou občané města obrátit např. na: 

▪ Poradnu pro rodinu Jeseník Střediska sociální prevence 

Olomouc; 

▪ Oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Jeseník;  

▪ organizaci Espediente, z.s. - Mgr. Milenu Mikulkovou, 

vztahovou a výchovnou poradkyni, mediátorku; 

 

 

 

 

 

 

V Jeseníku funguje 

služba senior taxi, která 

je velmi využívaná. 

 

 

 

 

 

Město Jeseník má 

zpracovaný strategický 

dokument – Plán rozvoje 

proseniorské politiky 

(2021 – 2024). 

 

 

 

 

 

V rámci podpory rodičů 

s nezletilými dětmi 

v období rozpadu 

partnerství/rozvodu 

poskytuje OSPOD 

Jeseník ve spolupráci 

s dalšími odborné 

poradenství – 

tzv. Cochemskou praxi. 
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▪  psychologa, psychoterapeuta nebo mediátora působícího 

na území města Jeseník. 

V oblasti náhradní rodinné péče budou občanům města nápomocni 

organizace: 

▪ EUROTOPIA.CZ; 

▪ SPOLU pro rodinu. 

V souvislosti s očekávaným demografickým vývojem je pravděpodobné, 

že ze strany občanů města se zvýší poptávka po ambulantních i 

terénních službách pro seniory žijících ve svých domácnostech, ale také 

i pro osoby pečující (poradenství, výpomoc s péčí, odlehčovací služba). 

Významným aktérem v rámci služeb pro rodinu je Mateřské a rodinné 

centrum Krteček Jeseník, které je především zaměřené na rodiny 

s dětmi. Poskytuje prostor a program pro těhotné maminky, rodiče a 

prarodiče s dětmi ve věku dítěte 0 až 6 let. Každý den je pro rodiče a 

jejich děti k dispozici herna a v určité dny i s programem. MRC rovněž 

pořádá jednorázové akce pro celé rodiny. Příležitostně také organizuje 

přednášky a semináře na různá témata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro prohlubování nejen 

mezigenerační 

solidarity, ale zejména 

náhradní rodinné péče, 

přispívá akce Den (pro) 

pěstounství, pořádaná 

OSPODem Jeseník. 
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2. Dotazníkové šetření 

Z důvodu zjištění aktuálních potřeb obyvatel města v oblasti rodinné 

politiky bylo realizováno dotazníkové šetření, do kterého se zapojilo 

197 občanů. 

Dotazníkové šetření probíhalo v termínu od 5. 4. 2022 do 24. 4. 2022. 

Občané měli možnost sdělit svůj názor prostřednictvím odpovědí na 15 

otázek, kdy mohli vybírat z nabízených možností, tak i odpovídat volnou 

formou. 

Dotazník byl zveřejněn na FB stránkách města, internetových stránkách 

města (www.jesenik.org a www.nasjesenik.cz), FB stránkách skupiny 

Jesenické maminky; FB stránkách PositivJE; internetových stránkách 

www.positivje.cz. Dále byl distribuován do Klubů seniorů města 

Jeseník, zastupitelům města Jeseník, ředitelkám MŠ, řediteli ZŠ a řediteli 

SVČ DUHA Jeseník, tajemníkům komisí a výborů města. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo že: 

Nejvíce obyvatelé města Jeseník spatřují rezervy města v oblastech 

veřejné infrastruktury, zdravotní péče a trávení volného času (např. 

dětské herny, krytý bazén, jump aréna, …). Rovněž i oblast sladění 

pracovního a rodinného života vykazuje potřebu zvýšené pozornosti. 

Možnost vylepšit parkování ve městě by uvítalo 41,6 % občanů. 

Bezbariérové a bezpečné chodníky a cesty (obecně nájezdy a sjezdy či 

okolí mezi Albertem a Poliklinikou) a veřejné budovy (ČP, MěÚ) jsou pro 

kvalitní život ve městě pro občany rovněž důležité. 

Hezčí parky a více odpočinkových míst by potěšilo min. 39,5 % obyvatel. 

Více jak 29,4 % občanů by zase bylo rádo za vylepšení stávajících či 

rovnou vybudování nových dětských hřišť. Poptávka je i po zábavních 

centrech/hernách pro děti všech věkových kategorií. Vetší nabídku 

dětských koutků/heren v gastronomických zařízení by pak přivítalo 

min. 24,8 % občanů. 

Značné rezervy občané spatřují také v souvislosti s poskytováním 

zdravotní péče. Celkem 35,5 % občanů by uvítalo zejména dostatek 

specializovaných lékařů (alergolog, dermatolog, dětský psychiatr, 

neurolog), stomatologů a obvodních lékařů. 

Naopak velkou spokojenost občané vyjadřovali se vztahy, které mají 

s rodinou a nejbližším okolím. Pozitivně také vnímají mateřské školky 

(55,3 %) a základní školu (42,6 %). Jako pozitivní lze rovněž vnímat, že 

 

 

 

Více jak polovina 

dotazovaných občanů 

pozitivně hodnotí 

mateřské školky 

ve městě. 

 

 

 

 

Občané města by uvítali 

více možností 

pro trávení volného času 

zejména s menšími 

dětmi. 

 

 

 

 

Možnost sehnat 

odpovídající bydlení či si 

je ve městě vybudovat je 

důležitá pro více jak 

polovinu dotazovaných. 
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 více jak polovina zúčastněných občanů se cítí ve městě bezpečně 

(55,3 %). 

V případě dotazu, na co by mělo vedení města dále zaměřit svou 

pozornost, vyplynulo, že by občané uvítali zejména: 

- výstavbu bytů pro rodiny s dětmi (57,3 %); 

- výstavbu bytů pro mladé lidi (50,7%);  

- podporu zaměstnavatelů působících na území města tak, aby 

vytvářeli odpovídající pracovní podmínky pro rodiče malých dětí 

(44,6 %)  

- přípravu pozemků pro výstavbu rodinných domů (44,1 %).  

Téměř 90 % respondentů sdělilo, že svůj volný část tráví nejraději 

„venku/v přírodě“, a to jak v pasivní formě (posedávaní s přáteli/členy 

rodiny na zahrádce vlastní či nějaké kavárny), tak v aktivní (procházky, 

sport - kolo, práce na zahrádce, hraní s dětmi na hřišti, chození 

po horách, apod.).  

Značná poptávka ze strany občanů je po krytém bazénu/aquaparku 

s dostatkem atrakcí pro děti, teplou vodou vhodnou i pro kurzy plavání 

miminek a odpovídajícím moderním vybavením. Rovněž více 

cyklostezek a jejich lepší propojení by udělalo radost nejednomu 

občanovi města. 

K docílení harmonizace rodinného a pracovního života je nezbytné 

vytvořit odpovídající podmínky pro zaměstnané rodiče malých dětí. 

Zejména rodiče s dětmi do tří let věku, kterých se dotazníkového šetření 

zúčastnilo 46, uvedlo (37 občanů), že by uvítali, kdyby ve městě byla 

zřízena dětská skupina, mikrojesle nebo jiné obdobné zařízení. 

Ke sladění rodinného a pracovního života může přispět pružná 

pracovní doba, zkrácený úvazek či práce z domova, kdy o tyto formy 

práce občané projevili zájem. 

Kompletní výsledky realizovaného dotazníkového šetření tvoří přílohu 

koncepce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cca 80,4 % občanů 

pečujících o dítě 

mladších 3 let by uvítalo 

zřízení dětské skupiny 

ve městě Jeseník. 
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3. SWOT analýza 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

▪ zájem vedení města o problematiku rodinné 
politiky 

▪ existence MRC Krteček 

▪ možnost využít alternativní způsoby 
předškolního vzdělávání - Lesní klub 
Chaloupka, Spolek Montessori Jeseník (škola, 
rodinné centrum, klub) 

▪ možnost využít alternativní způsoby 
vzdělávání na I. stupni základní školy 

▪ dostatečná kapacita mateřských i základních 
škol,  

▪ dvě MŠ vzdělávají podle vzdělávacího 
programu Začít spolu 

▪ sídla ZUŠ nabízející různorodé hudební, 
výtvarné i taneční obory 

▪ existence Střediska volnočasových aktivit 
DUHA s širokou škálou kroužků, táborů, 
pořádaných akcí a soutěží 

▪ existence městského porodného 
(při bezdlužnosti a trvalém pobytu) 

▪ stipendia pro trvale ve městě žijící studenty 

▪ dostupnější bydlení z pohledu ceny oproti 
velkým městům 

▪ dostupnost základních i vybraných 
specializovaných zdravotnických služeb 
(Jesenická nemocnice s nově 
rekonstruovaným gynekologicko-
porodnickým a novorozeneckým oddělením 

▪ bohaté kulturní vyžití, Jeseník místo 
s bohatým komunitním životem (konání 
různorodých trhů, slavností, oslav) 

▪ široká nabídka sportovních a volnočasových 
aktivit (existence několika sportovních 
klubů, skatepark, kluziště, sportovní hala, 
hřiště aj.) 

▪ bezpečné prostředí pro děti, které mohou 
samostatně chodit do školy, kroužků 
(kamerový systém, dozor u frekventovaných 
přechodů pro chodce) 

▪ blízkost přírody, bohatá historie a množství 
pamětihodností, zdravý životní styl 

▪ grantová podpora města (dotační tituly 
pro oblast sportu, kultury a sociálních věcí) 

▪ Rada seniorů, proseniorská politika 

▪ kvalitní internetové pokrytí (zapojení 
do testování 5G sítě) 

 

SLABÁ MÍSTA 

 

▪ nedostatečná bezbariérovost města 
(např. spojnice mezi Albertem a poliklinikou, 
pošta) 

▪ nedostatek přebalovacích míst a prostorů 
pro kojení ve veřejných institucích 

▪ nedostatek herních prvků pro malé děti a 
mládež kolem 15 let 

▪ nedostatek flexibilních služeb zajišťujících 
hlídání děti (nebo domácích mazlíčků) 

▪ nedostatek služeb pro trávení volného času 
rodin s malými dětmi (organizované i 
neorganizované plavání) 

▪ nedostatek zubařů, kteří jsou ochotni 
přijímat nové pacienty 

▪ špatná možnost parkování před mateřskými 
i základními školami 

▪ neodpovídající úroveň středoškolského 
vzdělání a omezené možnosti města aktivně 
ovlivňovat vývoj středního vzdělávání 
ve městě 

▪ roztříštěnost informací, složitost při jejich 
vyhledávání, zejména pak u zájmových 
skupin, kroužků apod. 

▪ nemožnost ovlivnit nabídku kulturního 
programu ve městě 

▪ postupné stárnutí obyvatelstva a 
přetrvávající trend snižování obyvatel města 

▪ geografická poloha a s tím spojená obtížnost 
dopravní dostupnosti do města  

▪ nedostatek pracovních míst s odpovídajícím 
platovým ohodnocením 

▪ chybějící dostupné bydlení pro mladé rodiny, 
mladé dospělé z náhradní rodinné péče a 
ústavní výchovy 

▪ absence specializovaných služeb pro děti se 
zdravotním postižením (např. sluchové, 
zrakové, PAS aj.) 

▪ absence podpory skloubení profesního a 
rodinného života, podpory zaměstnaných 
matek zaměstnavateli  

▪ finanční náročnost volnočasových aktivit 
zejména pro samoživitele 

▪ chybějící kompetentní osoba, jež by měla 
naplňování koncepce RP města v gesci 
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PŘÍLEŽITOSTI 

 

▪ zahájení bytové výstavby družstevního 
bydlení 

▪ realizace bytového záměru výstavby 
startovacích bytů (vydefinovat podmínky 
pro přidělování) 

▪ vytvoření Komunitního domu pro seniory 
v budově bývalého sídla MP 

▪ podpora (podílení se) na bytové výstavbě 
soukromých subjektů 

▪ vybudování lokalit vhodných pro výstavbu 
rodinných domů (ul. Kalvodova, Raisova) 

▪ řešení lokality ul. Vodní 

▪ pokračování v revitalizaci sídlišť 

▪ postupná revitalizace dětských hřišť 

▪ revitalizace stávajícího areálu firmy BPK 
na komunitní bydlení  

▪ revitalizace Smetanových sadů, náměstí 
Hrdinů, náměstí Svobody  - místa 
pro setkávání, odpočinek a relaxaci 

▪ zavádění jednotného informačního systému 
(možnost soustředí různorodých informací 
z oblasti RP na jednom místě) 

▪ vybudování interaktivní expozice pro rodiny 
i turisty v Katovně 

▪ zvýšení informovanosti od ÚP o EURO klíči  

▪ vytvoření interaktivní mapy míst pro rodiny 

▪ řešení chybějícího přechodu pro chodce 
u skate parku 

▪ rozšíření nabídky studijních a učebních 
oborů 

▪ rozvíjení nejen celoživotního vzdělání 
ve spolupráci s vysokými školami (UPOL, 
Nysa)  

▪ zachování kvalitní logopedické péče  

▪ zachování služeb dětského psychiatra 

▪ zajištění domácí péče o seniory (osobní 
asistence je příliš drahá) 

▪ zajištění dopravy děti do kroužků 

▪ zkvalitňování stávající infrastruktury a 
vytváření nové na základě potřeb občanů 

▪ možnost využívání různorodých dotačních 
titulů 

▪ možnost vzniku dětské skupiny se zázemím 

▪ možnost vzniku samostatné MŠ a ZŠ 
Montessori  

 

HROZBY 

 

▪ stěhování rodin za zaměstnáním do větších 
měst 

▪ pokračující trend odlivu mladých lidí 
z regionu 

▪ nejistá podpora rodinné politiky při změně 
politické reprezentace  

▪ nejistá finanční udržitelnost budoucí 
koncepce rodinné politiky  

▪ zpracovaná koncepce nebude realizovaná a 
naplňovaná v praxi 

▪ absence nebo neustálé změny právních 
norem  

▪ instituce, které jsou mimo vliv samosprávy, 
mohou zrušit své prorodinné aktivity  

▪ komerční sféra není součástí rodinné 
politiky 

▪ nedostatek financí na rozvojové projekty 
nebo stabilizaci už nyní probíhajících aktivit  

▪ postupné stárnutí obyvatelstva a 
přetrvávající trend snižování obyvatel města 

▪ špatný přenos informací směrem 
k veřejnosti 

▪ nerealizace záměru rekonstrukce plaveckého 
bazénu v České Vsi 
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NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

Vymezení základních pojmů 

Na základě výstupů z analytické části, které byly shrnuty ve SWOT analýze, byla zpracována 

návrhová část koncepce.  

Byla definována vize rodinné politiky města, jež má popisovat budoucí a především žádoucí stav, 

kterého chceme prostřednictvím koncepce dosáhnout. 

Z vize pak vycházejí hlavní priority, na základě kterých byly stanoveny cíle (obecně definovaný 

budoucí stav, který rozvádí stanovenou vizi), jež jsou dále rozpracovány do jednotlivých opatření 

(popis způsobu dosažení budoucího stavu vedoucího k naplnění vize). Vybraná opatření jsou dále 

rozpracována v akčním plánu do jednotlivých aktivit (konkrétní kroky vedoucí k dosažení 

požadovaných cílů). 

 

 

VIZE města 

JESENÍK – místo pro kvalitní život spokojené rodiny v srdci 
přírody. 

Priority, cíle a opatření 

VIZE

PRIORITY

CÍLE

OPATŘENÍ

AKTIVITY
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PRIORITA 
VHODNÉ PODMÍNKY PRO FUNGOVÁNÍ RODIN A SPOLUVYTVÁŘENÍ 
PROSTŘEDÍ PŘÁTELSKÉHO RODINĚ 

cíl Vytváření optimálních podmínek pro bydlení 

opatření 

Umožnění získání odpovídajícího bydlení různorodým skupinám obyvatel města 

Podpora bytové výstavby ve městě 

Zajištění kontinuální péče o urbanistické, architektonické, estetické a obytné 
hodnoty města 

  

cíl Rozvoj veřejné infrastruktury přátelské k rodině 

opatření 

Vytváření bezbariérového města 

Vytváření příležitostí pro optimální trávení volného času pro všechny generace 
obyvatel města 

Rozvoj a zkvalitňování stávající dopravní infrastruktury 

  

PRIORITA 
SLUČITELNOST RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA A BUDOVÁNÍ 
RODINNÝCH VAZEB 

cíl Podpora skloubení profesního a rodinného života 

opatření 

Rozvoj a podpora inovativních forem zaměstnání  

Zapojení významných aktérů do procesu vytváření podmínek pro harmonizaci 
rodinného a pracovního života 

  

cíl Podpora rodinného a mezigeneračního soužití 

opatření 

Podpora neformálních akcí pro rodiny 

Podpora aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí a rolí v rodině a partnerských 
vztazích – stabilita soužití 
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PRIORITA SLUŽBY PRO RODINY 

cíl Zajištění rozvoje služeb pro rodiny 

opatření Podpora možnosti volby zajištění péče o děti  

 
Vytváření podmínek pro kvalitní a dostupné zejména sekundární, terciální a 
celoživotní vzdělávání 

  

cíl Podpora a rozvoj služeb zabývajících se volnočasovými aktivitami rodin 

opatření 

Podpora mateřských a rodinných center 

Podpora organizací (klubů, spolků, …) věnujících se volnočasovým aktivitám pro 
rodiny 

  

PRIORITA INFORMOVANOST A SPOLUPRÁCE 

cíl Zajištění pozitivní prezentace rodinné politiky města 

opatření 

Zvyšování informovanosti občanů o rodinné politice města Jeseník 

Soustředění informací z oblasti rodinné politiky do jednoho místa 

  

cíl Spolupráce aktérů v rámci rodinné politiky 

opatření 

Zapojení významných aktérů do realizace rodinné politiky na území města 
Jeseník 

Vytváření podmínek pro zapojování rodin do rodinné politiky města 
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Akční plán pro období 2022 – 2024  

PRIORITA CÍL OPATŘENÍ AKTIVITA TERMÍN ZODPOVÍDÁ 
NÁKLADY A 

ZDROJE 
KRYTÍ 
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Vytváření 
optimálních 
podmínek 
pro bydlení 

Umožnění získání odpovídajícího 
bydlení různorodým skupinám 
obyvatel města 

Podpora transformace bytového 
fondu města – vydefinování režimu 
startovacího bydlení a zřízení dvou 
startovacích bytů pro mladé 
rodiny. 

do 2023 OM, vedení bez nákladů 

Podpora vybudování lokalit 
vhodných pro výstavbu bytového 
domu a rodinných domů 
na ul. Kalvodova a ul. Raisova. 

do 2023 OIM, OM _ 

Podpora bytové výstavby 
ve městě 

Podpora výstavby družstevního 
bydlení v lokalitě na ulici 
Vrchlického pro rodiny s dětmi. 

do 2024 OIM _ 

Rozvoj veřejné 
infrastruktury 
přátelské k 
rodině 

Vytváření bezbariérového města 

Vytvoření nájezdu pro kočárky a 
invalidní vozíky mezi vrchní a 
spodní části ulice Dukelská (okolí 
prodejny Albert a Polikliniky) 

do 2022 OIM _ 

Vytváření příležitostí pro 
optimální trávení volného času 
pro všechny generace obyvatel 
města. 

Zahájení revitalizace náměstí 
Hrdinů - vytváření míst pro 
setkávání, odpočinek a relaxaci 
(malované hry, doplnění 
mobiliáře – lavičky). 

do 2022 OIM _ 

Zahájení postupné revitalizace 
dětských hřišť v souladu se studií 
zpracovanou Ing. arch. Petrou 
Kovaříkovou. 

do 2022 OIM _ 

Rozvoj a zkvalitňování stávající 
dopravní infrastruktury 

Podpora realizace zpřehlednění 
přechodu pro chodce v dostupné 
vzdálenosti u skate parku. 

do 2023 OIM  _ 

Revitalizace sítě pro pěší včetně 
zajištění bezbariérovosti 
(chodníky, nájezdy, sjezdy, 
přechody) - vytvoření mapy cest 
po městě pro kočárky a osoby se 
sníženou pohyblivostí. 

do 2023 OM, OSR, OSVZ _ 
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Podpora 
skloubení 
profesního a 
rodinného 
života 

Rozvoj a podpora inovativních 
forem zaměstnání  

Podpora přestavby budovy bývalé 
knihovny na ul. Lipovská 
na centrum inovační HUB – 
vytvoření místa pro sdílený 
pracovní prostor (coworkingové 
centrum). 

do 2024 OIM, OSR _ 

Zapojení významných aktérů 
do procesu vytváření podmínek 
pro harmonizaci rodinného a 
pracovního života 

Zapojení Okresní hospodářské 
komory do procesu slaďování 
rodinného a pracovního života 
u zaměstnavatelů působících 
ve městě Jeseník. 

do 2023 OSVZ _ 

Prověření souladu pracovní doby 
u významných zaměstnavatelů 
ve městě s provozní dobou MŠ a ŠD 
– realizace dotazníkového šetření. 

do 2023 OSVZ _ 

Podpora 
rodinného a 
mezigeneračníh
o soužití 

Podpora neformálních akcí 
pro rodiny 

Propojení Rady seniorů (Klubů 
seniorů města Jeseník) s dětskou 
skupinou, mateřskými a základními 
školami – pomoc při zajištění 
doprovodů dětí do kroužků, 
společné trávení času, 
mezigenerační sdílení. 

do 2023 OSVZ _ 

Realizace aktivit v rámci Týdne 
pro rodinu ve spolupráci s MRC 
Krteček, PPR Jeseník, MAP Jeseník 
a MŠ Jeseník. 

do 2023 
OŠKS, OSVZ, 
OSPOD 

_ 

Realizace akce Dne (pro) 
pěstounství – ocenění náhradních 
rodin a zvýšení informovanosti a 
publicity v oblasti náhradní 
rodinné péče – „Každé dítě patří 
do rodiny.“ 

do 2023 OSVZ, OSPOD _ 
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Podpora aktivit vedoucích 
k rozvoji kompetencí a rolí 
v rodině a partnerských vztazích 
– stabilita soužití 

Ve spolupráci s MAP Jeseník, SVP 
Dobrá Vyhlídka, Klubem Monty, 
Poradnou pro rodinu Jeseník a 
MRC Krteček realizovat kurzy pro 
širokou veřejnost z oblasti rodinné 
politiky (závislost na virtuálním 
světě - internet, PC hry, sociální 
sítě, apod.; výchovné problémy 
dětí; efektivní komunikace  - mezi 
partnery, rodiči a dětmi, členy 
domácnosti) a jiné. 

do 2023 OSVZ, OŠKS _ 
S
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 Zajištění 
rozvoje služeb 
pro rodiny 

Podpora možnosti volby zajištění 
péče o děti  

Zřízení dětské skupiny v budově 
bývalého sídla Městské policie 
Jeseník na ul. Dukelská pro děti 
od 1do 3 let věku. 

do 2024 OIM _ 

Zřízení klidného a čistého místa 
pro nakrmení a přebalení dítěte 
v Pasáži Slovan (bývalý Alkron) a 
dětského koutku v budově IPOS. 

do 2024 OIM _ 

Vytváření podmínek pro kvalitní 
a dostupné zejména sekundární, 
terciální a celoživotní vzdělávání 

Podpora rozšíření stávajících 
studijních a učebních oborů a nové 
obory v souladu s poptávkou 
ze strany studentů a pracovního 
trhu – viz Strategie školství města 
Jeseník 2025+. 

do 2024 OŠKS, vedení _ 

Podpora a 
rozvoj služeb 
zabývajících se 
volnočasovými 
aktivitami rodin 

Podpora mateřských a rodinných 
center 

Zajištění finanční, materiální a 
personální podpory nezbytné 
k chodu centra. 

do 2023 OSVZ, vedení _ 

Podpora organizací (klubů, 
spolků, …) věnujících se 
volnočasovým aktivitám 
pro rodiny 

Zajištění finanční, materiální a 
personální podpory nezbytné 
k výkonu činnosti organizací. 

do 2023 
OSVZ, OŠKS, 
vedení 

_ 
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Zajištění 
pozitivní 
prezentace 
rodinné politiky 
města 

Zvyšování informovanosti občanů 
o rodinné politice města Jeseník 

Pravidelné informování o tématech 
rodinné politiky na komunikačních 
portálech města (FB stránky, 
webové stránky, městský 
zpravodaj). 

do 2022 OSVZ, OO _ 

Soustředění informací z oblasti 
rodinné politiky do jednoho místa 

Vytvoření interaktivní mapy míst 
pro rodiny s rozklikávacím menu 

do 2023 OSVZ, OO, OSR _ 
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dle jednotlivých aktivit (venkovní/ 
vnitřní) a kategorií (věk). 

Vytvoření informačního minima 
pro rodiny s malými dětmi - 
propagace Euroklíče + propojení 
s informacemi z porodnice (včetně 
tištěné podoby). 

do 2023 OSVZ, OO, OSR _ 

Spolupráce 
aktérů v rámci 
rodinné politiky 

Zapojení významných aktérů 
do realizace rodinné politiky 
na území města Jeseník 

Realizace každoročního setkání 
k tématu rodinné politiky 
pod záštitou města – setkání 
„U kulatého stolu“. 

do 2023 OSVZ _ 

Vytváření podmínek 
pro zapojování rodin do rodinné 
politiky města 

Pravidelné zjišťování aktuálních 
potřeb rodin – realizace anket, 
dotazníkových šetření, setkání. 

do 2023 OSVZ _ 
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IMPLEMENTAČNÍ A EVALUAČNÍ ČÁST  

Město Jeseník usiluje o to, aby lidé jednak zůstávali na jeho území, ale také sem přicházeli, žili a 

zakládali své rodiny, vychovávali děti. Jeseník chce být městem příznivým pro růst, zrání i stárnutí 

všech svých obyvatel. Jeseník chce být důstojným místem pro život svých občanů.  

Implementace koncepce  

Pro naplnění výše uvedených cílů představuje vytvoření koncepce první krok, který však 

bez řádné implementace do praxe pozbývá svého významu. Koncepce rodinné politiky města 

Jeseník je strategickým dokumentem a zároveň základním koncepčním dokumentem se 

strategickou vizí pro řízení rozvoje oblasti rodinné politiky v období let 2022 až 2026. 

Smyslem implementační části koncepce je nastavit proces implementace nově vzniklé „Koncepce 

rodinné politiky pro všechny generace města Jeseník na období 2022 až 2026“ do činnosti 

městského úřadu a příspěvkových organizací města. 

Pro zdárnou implementaci je prvořadá aktivní podpora vedení města Jeseník. Pro zajištění 

implementace je dále stěžejní definovat hlavní aktéry rodinné politiky a vymezit jejich role v rámci 

implementačního procesu. 

Důležitou součást implementace koncepce představuje Akční plán, prostřednictvím něhož bude 

koncepce implementována, a Zásobník návrhů aktivit. První akční plán tvoří nedílnou součást 

koncepce. Další pak budou představovat samostatné dokumenty, které budou vytvářeny 

dle potřeby, nejméně však na období jednoho roku. Prostřednictvím akčních plánů se jednotlivé 

priority a opatření rozvedou do podoby konkrétních aktivit (úkolů se specifickými, měřitelnými, 

akceptovatelnými, realizovatelnými a termínovanými cíli). Zásobník návrhů aktivit je tvořen 

aktivitami, u kterých nedošlo k zařazení do Akčního plánu pro stanovené období, a to z důvodu 

nedostatečných finančních zdrojů či nedostatečné připravenosti projektů k realizaci. Jednotlivé 

návrhy projektů do Zásobníku návrhů aktivit jsou předkládány ve stanoveném formátu 

(viz příloha).  

Mezi klíčové faktory implementace koncepce do praxe patří:  

- aktivní podpora vrcholového vedení;  

- stanovení zodpovědného pracovníka za implementaci koncepce (koordinátor rodinné 

politiky) včetně vymezení jeho kompetenci, pravomocí a zodpovědnosti; 

- zajištění úplné a cílené komunikace mezi všemi aktéry, občany města nevyjímaje; 

- zajištění efektivní spolupráce mezi všemi zaměstnanci města a dalšími případnými aktéry, 

jež jsou zapojeni do implementace koncepce.  

Jak již bylo uvedeno výše, významnou aktivitou implementace je práce s informacemi, 

komunikace a efektivní spolupráce se všemi klíčovými aktéry v území. Pro vytvoření vazeb 

mezi všemi aktéry a jejich následného rozvoje a udržení je vhodné realizovat pravidelné setkání 

„U kulatého stolu“, případně připravit školení/workshop pro všechny zúčastněné (zejména 
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zastupitele, členy relevantních komisí a výborů města, zaměstnance MěÚ, příspěvkových 

organizací a participujících neziskových organizací a dalších zapojených subjektů). Cílem je 

jednak všechny seznámit s náplní, cíli a prioritami „Koncepce rodinné politiky pro všechny 

generace města Jeseník na období 2022 až 2026“, ale zejména seznámit s akčním plánem a 

postupem při jeho naplňování (kdo zastává jakou roli, vymezení kompetencí a zodpovědnosti, 

stanovení způsobu komunikace, apod.), vyhodnocením aktuálního a definováním nového na další 

období. 

Hlavní aktéři rodinné politiky a vymezení jejich rolí 

Zastupitelstvo města 

- schválení Koncepce rodinné politiky pro všechny generace města Jeseník na období 2022 

až 2026; 

- schválení roční souhrnné Zprávy o naplňování Koncepce rodinné politiky pro všechny 

generace města Jeseník na období 2022 až 2026. 

Rada města 

- schválení Koncepce rodinné politiky pro všechny generace města Jeseník na období 2022 

až 2026; 

- schvalování Akčního plánu pro stanovené období; 

- projednání roční souhrnné Zprávy o naplňování Koncepce rodinné politiky pro všechny 

generace města Jeseník na období 2022 až 2026; 

- transformace obsahové náplně Komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci. 

Komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci   

- posouzení navrhovaných projektů a příprava Akčního plánu na stanovené období; 

- předkládání návrhů radě města a vyjádření se k investičním akcím města v oblasti rodinné 

politiky 

- monitorování realizace Koncepce rodinné politiky pro všechny generace města Jeseník na 

období 2022 až 2026; 

- provádění dohledu nad aktualizací Koncepce rodinné politiky pro všechny generace města 

Jeseník na období 2022 až 2026. 

Koordinátor koncepce rodinné politiky 

- metodická pomoc ostatním odborům a aktérům při přípravě návrhů a realizaci projektů a 

aktivit;  

- zajištění realizace akce setkání „U kulatého stolu“; 

- shromažďování návrhů projektů a správa Zásobníku projektů, včetně posouzení 

správnosti předkládaného projektu do Zásobníků projektu;  

- příprava podkladů pro jednání Komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci; 

- dohlížení nad realizací naplňování koncepce (monitoring realizace projektů); 



36 

Koncepce rodinné politiky města Jeseník 

- zpracování roční souhrnné Zprávy o naplňování Koncepce rodinné politiky pro všechny 

generace města Jeseník na období 2022 až 2026; 

- zajištění publicity rodinné politiky města, včetně správy informačních sítí; 

- vyhledávání vhodných vnějších finančních zdrojů k realizaci aktivit rodinné politiky, 

včetně zdrojů z prostředků EU a dalších; 

- tvorba akčních plánů na další období; 

- zajištění spolupráce s ostatními aktéry, institucemi a organizacemi na republikové, 

krajské i místní úrovni;  

- zajištění komunikace (např. realizace dotazníkových šetření) s rodinami včetně zpětné 

vazby na realizovaná/plánovaná opaření v rámci rodinné politiky; 

- podílení se na tvorbě a realizaci strategických dokumentů města, které se života rodin 

blízce dotýkají. 

Odbory MěÚ Jeseník, příspěvkové organizace města, komise a výbory města, neziskové 

organizace, zastupitelé a další aktéři 

- předkládání návrhů projektových záměrů do Zásobníku projektů v souladu s cíli Koncepce 

rodinné politiky pro všechny generace města Jeseník na období 2022 až 2026; 

- podílení se na realizaci projektů a aktivit zařazených do Akčního plánu na dané období´;  

- účast na každoročním setkání „U kulatého stolu“ tematicky zaměřeném na aktivity v rámci 

rodinné politiky města (shrnutí proběhlých aktivit a diskuze k dalšímu naplňování cílů 

koncepce). 

Shrnutí podstatných kroků implementace koncepce 

 

 

A)
•Realizace schvalovacího procesu (zastupitelstvo a rada města).

B)

•Určení odboru/oddělení mající v gesci rodinnou politiku města (zapracování do 
interních materiálů MěÚ).

C)
•Zřízení/vyčlenění pracovního úvazku pro koordinátora rodinné politiky.
•Nastavení pracovní náplně koordinátora rodinné polity.

D)
•Transformace obsahové náplně Komise pro občanské záležitosti, rodinu a 
sociální věci.

E)
•Zajištění PR rodinné politiky města.
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Přílohy 

 

- Vyhodnocení dotazníkového šetření mapujícího potřeby rodin duben 2022 

- Zásobník návrhů aktivit v oblasti rodinné politiky 

- Formulář pro návrh aktivit v oblasti rodinné politiky 

 

  

 

 

 


