
                                             

Z Á P I S č. 18 z jednání  
Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování  

ze dne 11.1.2022   
 
Přítomni:  předseda komise  Dominik Liberda  

členové komise    Jiří Viterna, Romana Grosičová, Marcela Chudárková 
garant a tajemník Lukáš Morávek, Iva Peitlová 
hosté Zdeňka Blišťanová, Kristýna Hanulíková,   

 
Program: 
 

1. Úvod  
2. Vyhodnocení konference Inovativní střední školy v ČR 
3. Revize plnění Strategie vzdělávání 2025+ 
4. Různé 

 
 

1. Předseda pan Liberda všechny přivítal a seznámil s programem dnešního jednání 
komise. 

2. Konference Inovativní střední školy v ČR a PositivJe festival - tematický panel 
„Moderní vzdělávání na Jesenicku“ bylo velkým přínosem pro všechny 
zúčastněné. Komise se shodla, že tato akce by se měla opakovat a měla by být 
podporována městem.  Poděkování odboru školství, panu Kavkovi a všem 
zaangažovaným. 

3. Revize plnění Strategie vzdělávání 2025+ 

Vedoucí odboru školství, kultury a sportu paní Peitlová v prezentaci shrnula 
realizované aktivity roku 2021, informovala o uskutečněných akcích, počtech 
účastníků z řad pedagogů, rodičů a veřejnosti, informovala o spolupracujících  
organizacích (Vlastivědné muzeum, střední školy, základní školy, SVČ a další). 
Největší část aktivit bylo plněno a financováno v rámci projektů Místní akční plán 
vzdělávání v ORP Jeseník II a Škola pro všechny I pod odborem školství.  
 

 
 

Počet Datum konání Název akce Místo konání
Počet 

zúčastněných
červenec - srpen 

2021

Aktivita "Máme rádi Jesenicko" na letních 

doučovacích kempech

Dlouhé stráně, Jeskyně na 

Pomezí, Zlatorudné mlýny, Zámek 
263

5.10.2021 Akce pro Jesenické MŠ "Poznáváme region" SVČ DUHA 78

341

Počet Datum konání Název akce Místo konání
Počet 

zúčastněných
únor - červen 

2021
Workshopy v MŠ v rámci aktivity Technické školky II V jednotlivých zapojených MŠ 170

září - prosinec 

2021
Workshopy v MŠ v rámci aktivity Technické školky II V jednotlivých zapojených MŠ 170

V průběhu 

školního roku 

Předmět "Moje Kariéra" pod vedením regionálního 

kariérového poradce Kamila Kavky

V jednotlivých zapojených ZŠ a 

online
300

640

Přehled realizovaných akcí v roce 2021

Výjezdy žáků ZŠ a dětí MŠ

Celkem zúčastněných žáků ZŠ a dětí MŠ ve výjezdních aktivitách:

Semináře, exkurze, přednášky, soutěže pro žáky ZŠ a děti MŠ

Celkem zúčastněných žáků ZŠ a dětí MŠ na seminářích, exkurzích, přednáškách a v soutěžích:



                                             

 

Počet Datum konání Název akce Místo konání
Počet 

zúčastněných
22. 1. a 16. 2. 

2021

Dvoudílný webinář na téma "Formativní hodnocení" 

Mgr. Jiří Hruška
online 18

3.2.2021
Webinář na téma "Dítě se speciálními vzdělávacími 

potřebami v ZŠ" - Mgr. Jitka Žlunková
online 23

3.3.2021
Webinář na téma "Zákoník práce v praxi ředitelů škol 

a školských zařízení" - JUDr. Hana Poláková
online 24

18.3.2021

Webinář na téma "Spolupráce asistenta pedagoga s 

rodinami postižených dětí a dětí se SVP, 

psychologický profil rodiny s postiženým dítětem"

online 28

25.3.2021

Webinář na téma "Neberte to osobně, aneb jak 

zvládat emoce a komunikaci s rodiči, kolegy a žáky.." 

Mgr. Blažena Mačíková

online 34

12.5.2021
Webinář na téma "Jak zvládnout jednání s rodiči - 

důstojně a profesionálně" - PhDr. David Čáp
online 37

16.6.2021
Webinář na téma "Specifické poruchy učení v 

kostce" - Mgr. Lenka Bínová
online 13

23.9.2021

Webinář "Vzrůstající agresivita a agresivní chování u 

předškolních dětí a dětí mladšího školního věku", 

lektor Mgr. Lenka Bínová

online 38

20.10.2021
Seminář "Zásady práce s dítětem s ADHD", lektor 

Mgr. Lenka Bínová
IPOS 36

10.11.2021
Seminář "Montessori v ZŠ", lektor Vendula 

Koňaříková
ZŠ Jeseník B. Němcové 17

15.11.2021
Seminář "Klima ve třídě, jak ho utvářet, …" lektor 

Robert Čapek
IPOS 25

18.11.2021
Seminář "Jak se do našich škol dostal Mount 

Everest", lektor Marek Herman
IPOS 46

339

Počet Datum konání Název akce Místo konání
Počet 

zúčastněných

30.3.2021 2. setkání kabinetu pro čtenářskou gramotnost online 10

29.4.2021 1. setkání kabinetu přírodních věd online 7

31.5.2021 1. setkání kabinetu pro 1. stupeň ZŠ ZŠ Mikulovice 6

10.6.2021 Workshop evaluace (závěrečné setkání) Restaurace U Petra 31

24.6.2021

Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání na 

Jesenicku s místními podniky, zastupiteli a dalšími 

aktéry

MěÚ Jeseník, Radnice 33

16.11.2021 1. setkání kabinetu pro čtenářskou gramotnost Restaurace U Radnice 5

18.11.2021 1. setkání kabinetu přírodních věd ZŠ Mikulovice 5

92

Počet Datum konání Název akce Místo konání
Počet 

zúčastněných

26.4.2021
Webinář na téma "Přítomnost a budoucnost dětí v 

časech digitalizované puberty" Mgr. Jan Kršňák
online 23

21.6.2021
Online wokrshop pro rodiče na téma "Role v rodině" 

Mgr. Jiří Halda
online 21

25.10.2021
Seminář "Každé dítě má na něco talent", lektor Jiří 

Halda
IPOS 43

18.11.2021
Seminář "Pravidla nejsou povidla", lektor Marek 

Herman
RC Monty Jeseník 45

132

Setkávání, sdílení zkušeností ředitelů, pedagogů, asistentů pedagoga, výchovných poradců, apod.

Celkem zúčastněných ředitelů, pedagogů, asistentů pedagoga, výchovných poradců na setkávání a sdílení:

Semináře, workshopy, akce pro rodiče

Celkem zúčastněných rodičů:

Celkem zúčastněných ředitelů, pedagogů, asistentů pedagoga, výchovných poradců na vzdělávacích akcích:

Vzdělávací akce ředitelů, pedagogů, asistentů pedagoga, výchovných poradců, apod.



                                             

 
 
Výše uvedené aktivity byly v rámci projektu MAP II, další realizované jsou 
uvedeny v prezentaci (vytvoření pracovních listů pro ZŠ – „Jesenicko v kostce“, 
olympiáda v MŠ aj.). 
 
P. Peitlová uvedla, že vzhledem k pandemické situaci byly některé akce rušeny 
nebo omezeny, semináře probíhaly online, přesto se podařilo realizovat velké 
množství aktivit, které určitě přispívají ke zvyšování kvality vzdělávání na 
Jesenicku. Informace o připravovaných akcích lze sledovat na webových 
stránkách www.vzdelavanijesenicko.cz 
 
 

4. Různé 
Další jednání komise se uskuteční ve středu 9.3.2022 v 15 hodin  

 
 
 

V Jeseníku 11.1.2022       
Zapsala: Iva Peitlová                 Dominik Liberda – předseda komise, v.r. 
 
                 
 
 
 
            

        
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zúčastněné děti a žáci na aktivitách MAP II 981

466

132

Zúčastnění ředitelé, pedagogové, asistenti pedagoga, výchovní poradci na 

Zúčastnění rodiče a veřejnost na aktivitách MAP II

Číselné shrnutí zúčastněných

http://www.vzdelavanijesenicko.cz/

