
Z Á P I S č. 12 z jednání  
Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování  

ze dne 1.6.2020 (KVV) 
 
Přítomni:  předseda komise  Dominik Liberda  

      členové komise    Kateřina Macháčková, Jiří Viterna 
garant komise  Lukáš Morávek 
tajemník  Iva Peitlová 
hosté Mgr. Zdeňka Blišťanová, Mgr. Jiří Hrubý 

 
Program: 

1. Úvod 
2. Strategie školství města Jeseník 2025+ 
3. Vyhodnocení dotazníků pro odbornou a širokou veřejnost 
4. Montessori z.s. – zřízení klubu 
5. Různé 
 

 
1. Předseda pan Liberda přivítal všechny přítomné a seznámil přítomné s programem. 

 
2. Proces tvorby dokumentu „Strategie školství města Jeseník 2025+“ se vzhledem k situaci 

s pandemií covid 19 velmi zbrzdil. Je nutné stanovit nový harmonogram tak, aby byl 
dokument připraven na jednání zastupitelstva nejpozději 29.10.2020. Na 18.6.2020 
budou svoláno aktéři ve vzdělávání a proběhne veřejné projednání – vytipování 
problémových oblastí a definování příčin. Na toto veřejné projednávání je nutné 
připravit podklady. Členové komise mají toto zadání, které nadefinoval Mgr. Hrubý: 
Definovat hlavní problémy k řešení v období do roku 2025 jako základ pro stanovení priorit 
v další části procesu. Popsat příčiny vybraných hlavních problémů tak, aby bylo možné 
následně navrhovat řešení zacílené na podstatu problému. Mohou být identifikovány 
příčiny, u kterých partnerství v území nemůže specifikovat nápravné kroky, které by bylo 
možné realizovat na úrovni území, protože příčina je způsobena faktory mimo území. U 
popisu takové příčiny bude tato skutečno8.6.2020st uvedena a zdůvodněna a dále nemusí 
být rozpracována  (např. příčina je způsobena systémovým nastavením, jehož řešení není v 
působnosti a kompetenci žádného subjektu v partnerství).  Výše uvedené body (problémy a 
jejich příčiny) by měly obsahovat i návrh konkrétních kroků řešení daného problému. 
Termín:  8.6.2020, zaslat na e-mail: iva.peitlova@mujes.cz 
Mgr. Hrubý bude veřejné projednávání facilitovat. 
Specifikace cílů proběhne po prázdninách. 
 

3. Mgr. Liberda seznámil členy komise s výsledky dotazníkového šetření, které budou 
zveřejněny na webu vzdělavanijesenicko.cz. V oblasti vzdělávání je ve větší míře 
spokojenost. Více ve výsledcích dotazníkového šetření. 
 

4. Předsedkyně spolku Montessori paní Hanulíková seznámila komisi se záměrem zřízení 
klubu. Záměr vychází z ankety, kterou spolek uspořádal mezi rodiči. Montessori klub by 
měl fungovat od září, předpokládá se 3 dny v týdnu, kapacita max. 20 dětí od 3 do 6 let. 
Paní starostka vyjádřila podporu vzniku klubu a dále se diskutovala možnost spolupráce 
s některou mateřskou školou, která je finančně zajištěna městem. 
 

5. Různé 
- Přípravná třída v ZŠ Jeseník – informace o přihlášených žácích 
- Stipendium pro studenty prvních ročníků středních škol v Jeseníku z Olomouckého 

kraje, oddělení školství zveřejní informace na webu.  

mailto:iva.peitlova@mujes.cz


- Další jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování se uskuteční 
18.6.2020 v 10 hodin – budova IPOS. 
 

 
 

 

V Jeseníku 01.06.2020       
Zaspala: Kamila Petříková                 Dominik Liberda – předseda komise, v.r. 
 


