
Z Á P I S č. 14 z veřejného - rozšířeného jednání  
Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování  

ze dne 26.8.2020 (KVV)  
 
Přítomni:  předseda komise  Dominik Liberda  

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

tajemník  Iva Peitlová 
hosté viz prezenční listina 

 
Program: 

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

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

projednávání návrhu strategického dokumentu. 
 

2. Předseda pan Liberda zrekapituloval postupné kroky, které v rámci příprav návrhu 
strategie již byly učiněny. Je sestavena SWOT analýzy, jsou vytipovány hlavní 
problémové oblasti vč. příčin na dnešním jednání už budou stanoveny konkrétní 
opatření strategie. 
Mgr. Jiří Hrubý rozdělil přítomné do 4 skupin, každá skupina dostala k rozpracování 
jednu problémovou oblast do konkrétních opatření. Všichni společně potom konkrétní 
opatření doplňovali a upravovali. 
 
 Problém: Inovace vzdělávacích metod 

Opatření: 

- Vzdělávání pedagogů v nových metodách 

- Na základě poptávky podpořit vznik MŠ Montessori a návaznosti druhého stupně 

na první stupeň 

- Podpora Lesního klubu  

- Zaměření na zážitkové vzdělávání z převažující frontální výuky, podpora 

praktického vzdělávání 

- Podpora speciálního školství a zaměření na děti s SVP  

- Vzájemná výměna pedagogických pracovníků, vzájemné hospitace 

- Spolupráce s VŠ 

- Vznik fondu na rozvoj vzdělávání 

 

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

místního vzdělávání 

Opatření: 

- Setkávání navazujících škol – 1x za čtvrtletí (řešení aktuálních problémů, 

získávání základních informací o školách 

- Pozitivní vnitřní virtuální prezentační a informační prostor 

- Sdílený mediální partner – kino, Naše město, informační panely – obrazovky 

- Propagace  

 

 Problém: Odliv obyvatel z Jesenicka 

Opatření: 

- „Rodáci“ – podpora patriotismu 

- Metodická podpora, výměna zkušeností, vzájemná inspirace, sdílení dobré praxe 

- Vyhledávání finančních zdrojů na výjezdy po regionu 



- Vzájemná spolupráce šk. zařízení s regionálními firmami (exkurze, sponzoring, 

besedy, nabídka zaměstnání – kariérové poradenství) 

- Podpora sportů 

- Podpora oborů s potenciálem pracovního uplatnění (řemesla, IT…) 

- Prezentace úspěšných „nových“ obyvatel 

- Podpora šk. parlamentů 

- Kulturní vyžití pro SŠ 

- Místně zakotvené učení 

 

 Problém: Malý zájem o místní střední školy 

Opatření: 

- Snaha o rozšíření oborů pro dívky, nedablovat oborů 

- Zvýšení prestiže, osvěta pro rodiče (propagace na dnech otevřených dveří, letáky, 

plakáty, netradiční akce 

- Propagace netradičními formami – Majáles, MS v jízdě traktorem s megafonem.. 

- Spolupráce a propojení MŠ – ZŠ – SŠ )návštěvy, ukázky ) 

- Zlepšení dopravní dostupnosti 

- Prezentace úspěšných absolventů 

 
Dále bude zpracován pracovní materiál dokumentu, ten bude na dalším jednání 
7.10.2020 (14:00 hod.) připomínkován.  

 

 

V Jeseníku 26.8.2020       
Zapsala: Iva Peitlová                 Dominik Liberda – předseda komise, v.r. 


