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VIZE:  

„Společně tvoříme perspektivní vzdělávací 

prostředí v místě, které učíme milovat“ 

TRVALÁ SPOLUPRÁCE 

Dlouhodobý rozvoj vzdělávání ve městě Jeseník se opírá  
o systém vzájemně spolupracujících školských institucí  
a významných aktérů ve vzdělávání, kteří průběžně revidují 
nastavenou strategii. V rámci této spolupráce zajišťují pro 
účastníky vzdělávání návaznou prostupnost systémem ve 
strategických oblastech, tj. polytechnické vzdělávání, 
informační a komunikační technologie, obory s lokálním 
významem, Montessori pedagogika a jiné inovativní vzdělávací 
formy, společné vzdělávání a vzdělávání nadaných žáků. 

KVALITA A PROGRESIVITA 

Vzdělávací instituce profesionálně poskytují dětem/žákům/ 
studentům vedle vysoce kvalitní výuky profilových předmětů 
také rozvoj kompetencí a gramotností pro 21. století, zejména 
kritického myšlení, kreativity, spolupráce, komunikace, 
digitální kompetence, apod. s odborným využíváním 
inovativních vzdělávacích metod. Kvalita vzdělávacích 
institucí v Jeseníku je předmětem zájmu nejen místních 
obyvatel, ale funguje také jako dobrá značka poutající 
pozornost lidí i mimo region Jesenicka. 

PERSPEKTIVA VZDĚLÁVÁNÍ NA JESENICKU 

Vzdělávání od předškolního přes základní až po středoškolské, 
včetně zájmového a uměleckého, je kvalitní, perspektivní  
z hlediska nabídky i uplatnění na trhu práce a je takto vnímáno 
účastníky vzdělávání i veřejností. Účastníci vzdělávání jsou 
vnitřně motivovaní využívat fungující lokální síť institucí. 
Skrze aktivní spolupráci škol s místními zaměstnavateli mají 
studenti povědomí o možnostech pracovního uplatnění  
v regionu. 

VZTAH K JESENICKU 

Účastníci vzdělávání průběžně získávají příležitosti k budování 
trvalého pozitivního vztahu k Jesenicku, využívají možnosti 
lokálního kulturního a sportovního vyžití, postupně se zapojují 
do komunitního života a vnímají Jeseník jako “dobré místo pro 
život”. 

 
 

 
 
 
 

Komise rady města  
pro výchovu, vzdělávání  
a komunitní plánování  

iniciovala tvorbu  
strategického dokumentu  

v oblasti vzdělávání.  

Jeho cílem je v maximálně 
možném konsensu  

získat ideový výhled  
na období nejméně pěti let,  

a podpořit tak kontinuitu  
a systematičnost rozvoje školství 

ve městě Jeseník.  

Tímto vám představujeme  
výstupy procesu, kterými jsou 
praktická opatření a aktivity,  

podporující dosažení  
společné vize.  

Kompletní Strategie školství 
je k dipozici na 

www.vzdelavanijesenicko.cz 

 

 
 



 

Inovace vzdělávacích metod 

1.1 Rozvoj lidských zdrojů ve vzdělávání 

 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání 
 Supervize/mentoring/koučink 
 Vzájemné návštěvy/hospitace  
 Metodické kabinety/setkání ke sdílení dobré praxe  
 Vytváření podmínek pro příchod perspektivních pedagogů 

1.2 Podpora nových metod ve vzdělávání 

 Podpora vzniku MŠ se zaměřením na metodu Montessori 
 Podpora nových vzdělávacích metod 
 Podpora využití praktických a zážitkových metod 

1.3 Podpora individualizace vzdělávání 

 Podpora talentovaných žáků a regionálních institucí zaměřujících se na jejich rozvoj 
 Zachování speciálního školství v regionu a rozvoj jeho kvality 
 Osvětové aktivity podporující společné a individualizované vzdělávání 
 

Propagace místního vzdělávání a komunikace mezi aktéry ve vzdělávání 

2.1 Spolupráce místních škol a vzdělávacích institucí 

 Společné řešení aktuálních témat 
 Tematická spolupráce a propojení stupňů vzdělávání 
 Aktivity na podporu úspěšného přechodu mezi stupni vzdělávání 

2.2 Pozitivní prezentace místního vzdělávání 

 Sdílený mediální prostor s využitím partnerů a městských subjektů 
 Podpora místních portálů a iniciativ  
 Společná propagační kampaň 
 

Jesenicko – kvalitní místo pro život  

3.1 Podpora lokálního patriotismu 

 Podpora vzdělávacích metod využívajících místní zdroje a specifika 
 Vznik a využití vzdělávacích materiálů s místní tematikou 
 Kariérové poradenství zaměřující se na lokální uplatnění 

3.2 Aktivní komunitní život 

 Podpora školních parlamentů 
 Zázemí a podpora komunitního setkávání žáků a studentů 
 Podpora místních iniciativ v oblasti vzdělávání 
 

Atraktivita místních středních škol 

4.1 Podpora oborů s tržním uplatněním 

 Reflexe aktuálního i dlouhodobého vývoje uplatnitelnosti oborů 
 Zatraktivnění nabízených možností vzdělávání 
 Spolupráce při zajištění odborných lidských zdrojů 

4.2 Propagace nabízených oborů 

 Osvětové akce pro rodiče a širokou veřejnost 
 Prezentace úspěšných absolventů 
 Propagace škol i mimo region 

 


