
Z Á P I S č. 11 z jednání  
Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ze dne 

2.3.2020 (KVV) 
 

 
 

Přítomni:  předseda komise  Dominik Liberda  
      členové komise    Eva Jedličková, Romana Grosičová   

 Kateřina Macháčková                 
garant komise  Lukáš Morávek 
tajemník  Iva Peitlová 
hosté  viz. Prezenční listina (11) 

Program: 
1. Úvod 
2. Strategický plán vzdělávání v Jeseníku – první veřejné setkání 
3. Dotazník pro odbornou a širokou veřejnost 
4. Vyhodnocení dotazníků pro žáky 9. tříd 
 

 
1. Předseda komise Dominik Liberda přivítal přítomné a informoval o důvodech 

zpracování strategického dokumentu: „Cílem dokumentu je v maximálně možném 
konsensu získat ideový výhled na období nejméně pěti let, a tímto podpořit kontinuitu a 
systematičnost rozvoje školství ve městě Jeseník. Výstupem procesu mají být také 
praktická opatření a aktivity podporující dosažení společné vize.  
Jako zástupci městských nebo ve městě působících institucí ve školství Vás tímto chceme 
osobně přizvat k tvorbě této vize a strategie pracovně nazvanými "Strategie školství 
města Jeseník 2025+". Celý proces tvorby dokumentu může mít minimálně stejný 
význam jako samotný výsledný dokument. Naplánovali jsme jej do čtyř společných 
setkání, kterými nás provede nezávislý facilitátor.“ 
  
Termíny jednotlivých setkání jsou následující: 

 
2.3.2020, 15:00-17:00 – Analytická část – setkání všech aktérů, vnější a vnitřní analýza 
30.3.2020, 15:00-17:00 – VIZE 2025+ vytyčení strategických oblastí a cílů 
27.4.2020, 15:00-17:00 – Specifické cíle 
25.5.2020, 15:00-17:00  – Závěrečná formulace vize, strategických a specifických cílů v čase 

 
2. Předseda předložil k projednání návrh dotazníku, který bude rozeslán na školy, bude 

zveřejněn na webu města k online vyplnění. Tím bude již v první fázi přípravy 
strategie zapojena veřejnost.   
 

3. Tvorba SWOT analýzy – zapojili se všichni přítomní – ředitelky MŠ, zástupci ZŠ, 
ředitelé SŠ, zástupci Vlastivědného muzea, Eurothopie aj. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
4. V lednu byl na všechny úplné základní školy zaslán dotazník určený pro žáky 9. tříd 

ohledně jejich volby střední školy a jejich pohledu na své další působení.  
42% žáků si volí školu v okrese Jeseník, 58% školu mimo okres, nejčastějším 
důvodem je, že zvolený obor je mimo Jeseník. Nejvíce volbu školy ovlivňuje rodina a 
návštěva školy. Na otázku, kde by chtěli po škole pracovat a žít, odpovědělo 27% 
v Jeseníku, 59 % mimo okres a 14% neodpovědělo, neví. Nejvíce žákům v našem 
regionu chybí obory pro dívky – zdravotnická a pedagogická škola. 

 
 
V Jeseníku 3.2.2020 
Zapsala: Iva Peitlová     
  
     Dominik Liberda – předseda komise, v.r. 

 POMOCNÉ  
(k dosažení cíle) 

ŠKODLIVÉ 
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Silné stránky 
 Nabídka alternativních 

vzdělávacích směrů 

 Dostatečné kapacity škol 

 Dobré infrastrukturní zázemí 

 Přítomnost vlastivědného muzea 

 Plná aprobovanost (SŠ, ZUŠ) 

 Nabídka spolupracujících subjektů 

 Spolupráce aktérů podporovaná 
městem 

 Bohatá komunitní a spolková 
činnost 

Slabé stránky 
 Absence Montessori 

v předškolním vzdělávání 

 Sociální situace v rodinách 

 Nízká sounáležitost s regionem 

 Nedostatek kvalifikovaných 
pedagogických pracovníků v MŠ a 
ZŠ 

 Informovanost o oborech 
vzdělávání (dovnitř i ven) 

 Místa pro komunitní setkávání 
(pro studenty SŠ) 
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Příležitosti 
 Využití různých finančních zdrojů 

(včetně dotačních) 

 Příroda (komparativní výhoda), 
zdravé prostředí/zdravý životní styl 

 Návaznost alternativních směrů 
vzdělávání 

 Spolupráce se zahraničím (Polsko) 

 Přípravná třída 

 Posilování lokálního patriotismu 

 Využití kyberprostoru (nejen pro 
vzdělávání, ale i praktické 
informace) 

 ICT oblast (ICT obory)  

Hrozby 
 Demografický vývoj, odliv mladých 

 Geografická poloha, dopravní 
dostupnost 

 Málo kvalitních (dobře placených) 
pracovních příležitostí 

 Nedostatek kvalitních 
pedagogických pracovníků 

 Dezinformace 

 Finanční podpora talentovaných 
(např. účast na mezinár. soutěžích) 

 Závislosti 
 


