
Z Á P I S č. 15 z jednání  
Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování  

ze dne 18.3.2021 (online)  
 
Přítomni:  předseda komise  Dominik Liberda  

členové komise    Jiří Viterna, Romana Grosičová, Eva Jedličková 
garant a tajemník Lukáš Morávek, Iva Peitlová 
hosté Mgr. Jiří Hrubý, Kamil Kavka 

 
Program: 
 

1. Úvod 
2. Naplňování Strategie školství města Jeseník 2025+ 

3. Finanční prostředky na fond vzdělávání 
4. Konference o inovativních středních školách  
5. Různé (letní tábory – volnočasové s doučováním žáků) 

  
 

1. Předseda pan Liberda všechny pozdravil a seznámil s programem. Na úvod informoval o 
odstoupení členky komise Kateřiny Macháčkové. Rada města bude jmenovat nového 
člena komise. 
 

2. Jiří Hrubý (vedoucí projektu MAP II a ŠPV II) zpracoval a představil členům komise 
přehlednou tabulku s uvedením stavu naplňování jednotlivých priorit. Vzhledem 
k současnému nouzovému stavu většina aktivit proběhla online. Připravované akce, 
které předpokládají osobní účast dětí, žáků, pedagogů a veřejnosti jsou přesunuty na 
pozdější termín a budou realizovány v době, kdy bude možné shromažďování osob.  
Jednou z nejdůležitějších priorit je propagace místního vzdělávání a komunikace mezi 
aktéry ve vzdělávání. Je nutná propagace na promo portálu Vzděláváníjesenicko.cz, 
zvýšit sledovanost na facebooku a dalších sociálních sítích.  
Lukáš Morávek zajistí zařazení reklam do zveřejňovaných příspěvků, hrazeno bude 
z fondu na vzdělávání.  
Další projednávanou oblastí byl odchod žáků ze základních škol mimo region. Kamil 
Kavka jako regionální kariérový poradce pracuje v rámci projektu MAP s žáky 8. tříd. 
V situaci kdy není možná osobní návštěva středních škol, připravuje natočení videí, která 
by měla přiblížit žákům prostředí SŠ. Mnozí žáci ani rodiče neví o oborech, které SŠ 
v Jeseníku vyučují. Snahou je, aby co nejvíce žáků zůstávalo na Jesenicku. Odbor školství 
osloví ředitele SŠ s dotazem ke kapacitám internátů, dále ředitele ZŠ s dotazem na 
podané přihlášky na SŠ (v okrese, mimo okres).  

 
3. Iva Peitlová informovala o vytvoření fondu vzdělávání ve výši 50 tis. Kč z rezervy 

v kapitole školství v souladu s přijatou strategií. Z fondu mohou být hrazeny např. služby 
- vzdělávání, propagace, školení.   
 

4. Lukáš Morávek představil záměr uspořádat konferenci o alternativních středních 
školách. Na konferenci by byli pozvání zástupci inovativních SŠ z různých regionů a 
odborníci na vzdělávání, možný termín konání: listopad 2021. Komise souhlasila se 
zpracování dotazníku pro veřejnost k Montessori vzdělávání a k očekávání příznivců 
ohledně zajištění možnosti pokračování na SŠ.   Lukáš Morávek připraví návrh programu 
a harmonogram konference. 
 
 

5. Různé 
 



 K možnosti uspořádat letní tábory s možností doučování žáků mluvila Iva 
Peitlová a Jiří Hrubý. Tábory by mohly být uskutečněny ve spolupráci se SVČ 
DUHA a hrazeny částečně z projektu MAP. Odbor školství zjistí předběžný zájem 
o tábory ve všech ZŠ v ORP Jeseník a na základě toho se bude postupovat dál. 
Diskutovalo se o zajištění táborů pedagogickými pracovníky, o možnosti zapojení 
instruktorů z řad studentů SŠ a VŠ.  

 Festival PozitivJE se bude konat 26.11.2021 (informoval K. Kavka) 
 

 

 

V Jeseníku 18.3.2021       
Zapsala: Iva Peitlová                 Dominik Liberda – předseda komise, v.r. 
 


