Rada studentů Jesenicka
Zápis ze 16.1.2019, 10-12h, třída OA na Gymnáziu Jeseník.
Sledujte na: https://www.facebook.com/RadaStudentuJesenik
Hosté:
Petra Fusová, ředitelka Městských kulturních zařízení Jeseník
Zdeňka Morávková, produkční a dramaturg kulturního programu Tančírny v Račím údolí
Přemek Šeděnka, lektor primární prevence
Vendula Doleželová, manažerka projektu Místní akční plán pro vzdělávání na Jesenicku
Přítomní:
Zástupci Gymnázia Jeseník (učitelé E. Jedličková, F. Worm, M. Seidlerová a studenti), HŠ Vincenze
Priessnitze a OA Jeseník (učitelka J. Pillichová a studenti), Emko (studenti SOŠ a SOU Jeseník), SŠ
GaF Jeseník (1 student), ZŠ Jeseník (1 žák), 1 student VŠ, bývalý žák gymnázia.
Pořadatel a facilitátor: Martina Seidlerová (Sudetikus, z.s.)
Informace od hostů:

Vendula Doležalová
Přišla zjistit, jestli studenti vymysleli, jaké aktivity by se mohly zařadit do plánu na rok 2019/20,
tyto aktivity mohou dostat finanční podporu. Podmínkou je, že se do nich zapojí učitelé a žáci z
více škol. Více informací viz zápis ze setkání Rady studentů v listopadu 2018.
1. Graffiti zeď + workshop + soutěž. Nápady na místo:
(a) V Moravolenu (WOOX UP!)?
(b) Z financí MAP zakoupit spreje a velké překližkové pláty (nebo z jiného materiálu), na
které bude možno tvořit, bude možno přemalovat, použít znova.
(c) Podchody pod železniční tratí?
(d) Součást festivalu Im Zentrum/V centru v září 2019. Obdoba jako v roce 2018, kdy
vzniklo graffiti dílo ve Vidnavě na nádraží, jako spolupráce graffiti umělce a žáků
rychlebských ZŠ.
(e) V rámci rekonstrukce skateparku v Bukovicích postavit ve spolupráci se studenty Emka
novou graffiti wall – bude sloužit zároveň jako ohraničení skateparku a také jako tvůrčí
prostor.
(f) Jaké prostory nabídne město?
(g) Jakou by chtěli studenti výhru – pište na mail viz níže nebo na FB.
2. PositiveJE – probíhá spolupráce na Gymnáziu, zajímaví mladí lidé a úspěšní podnikatelé z
regionu přichází diskutovat se studenty. Mohlo by být i na ostatních školách? MAP –
finance pro přednášející, cestovné pro ty, kteří jsou odjinud, než z regionu.
(a) Nápad M. Seidlerová: Prezentace nahrávat, sdílet na internetu, nebo s ostatními školami
ve výuce. Systém jako TED talks.
3. Stáže ve firmách, na městském úřadě.
4. Výlety za poznáním.
5. Majáles – zapojení všech škol, různé aktivity, zapojení spolků, Městských kulturních
zařízení, místních firem.
6. Exkurze hlavních organizátorů (zástupců studentů z různých škol) do Šumperka, setkání s
organizátory tamního Majálesu, inspirace od nich.
7. Nápady pište Vendule Doleželové (vendula.dolezelova@mujes.cz)

8. Stránky MAP II - http://zs-jeseniky.cz (zde najdete různé plánované a uskutečněné akce),
FB https://www.facebook.com/MAPjesenik/ (zde můžete sdílet informace, psát,
komunikovat apod.)

Zdeňka Morávková
Je produkční a kulturní ředitelka v Tančírně v Račím údolí. Představila českoněmecký kulturní
festival Im Zentrum/V centru a možnosti zapojení mladých lidí do něj. Akce proběhne letos 20.-23.
září. Více na www.imzentrum.eu. Téma letošního festivalu: architektura.
Do festivalu jsou zapojení: Spisovatelé, básníci, hudebníci, umělci, školy, pamětníci, a další.
Cíl: Oživování zapomenutých míst s geniem loci, připomenutí významných osobností současnosti i
minulosti. Posílení spolupráce mezi Čechy a Němci, propojení historie a současnosti.
◦ Nápad studenta: Výstava s tématem „zaniklé sudety“ v knihovně – spolupráce s L. Malý
a K. Growka.






Spolupráce – hledáme ubytování v rodinách pro 6 studentů z Německa (15-18let) v průběhu
letních prázdnin. Studenti umí anglicky. Zájemci, hlaste se na email info@imzentrum.eu
nebo telefon 608 569 701.
Hledáme 6 studentů z Jeseníku, kteří společně s těmi německými vytvoří audio-vizuální
projekt.
Hledáme koordinátora z řad učitelů, který by studentům asistoval.
◦ Přihlásila se p. Eva Jedličková z gymnázia (jedlickova@gymjes.cz). Studenti se mohou
hlásit jí.
Nabídka: Prostor Tančírny v Račím údolí je možno využít pro akce studentů.
Zrovna se tvoří plán akcí v Tančírně pro rok 2019. Vaše nápady na akce posílejte na email
tancirna@bernartice.eu

Přemysl Šeděnka
Představil projekt Komenský 2020. Je to celorepublikový projekt k výročí 350 let od úmrtí
Komenského. Vymyšlení projektu, který by navazoval na Komenského myšlenky a zlepšil by
úroveň života lidí. Možnost spolupráce s Im Zentrum. Projekt bude zahrnovat např. interaktivní
dílny, soutěž o nejlepší projekt, atd. K projektu budou semináře – objednávají se na školu.

Petra Fusová
Představila se jako nová ředitelka jesenické organizace pro kulturu ve městě (Městská kulturní
zařízení, MKZ). Oslovila studenty s nabídkou spolupráce: Hledáme studenty do týmu, který se bude
podílet se na organizaci kulturních akcí v Jeseníku.
Dala studentům dotazníky dotazník, kterými zjišťuje jejich zájem o kulturní akce a potřeby.
Aktuality:
 Majáles – zorganizujeme první studentský festival Majáles v květnu tohoto roku. Studenti z
jednotlivých škol by představili, co dokážou, vytvořili by program a jinak zajistili akci.
Vytvoříme skupinu lidí, kteří vymyslí a uspořádají první „testovací“ ročník festivalu. Hlavní
koordinátorkou bude slečna Adéla Likavcová z hotelovky. Hledáme koordinátory z
jednotlivých škol. Prosím, přihlaste se na e-mail: likavcovaa@hotelovkajes.cz Uděláme
společnou schůzku a řekneme si, co kdo zařídí. Pomohou MKZ a spolek Sudetikus (Martina
Seidlerová spolek@sudetikus.cz). Inspirací může být Šumperský majáles, nebo majáles v








Českých Budějovicích. Festival by se konal v parku Smetanovy sady, už tam je pódium. Je
potřeba shodnout se na termínu – v týdnu nebo o víkendu? Nápady pište na email výše, taky
pokud chcete vystoupit nebo máte tip na účinkující.
Na ZŠ Nábřežní fungoval v roce 2017/2018 školní parlament, který vedla Alice Pecinová, ta
letos pracuje na ZŠ Božena Němcová s menšími dětmi.
Na SŠ GaF existuje studentský parlament, ale neschází se. Existují snahy o jeho oživení.
F. Worm: Možnost získat vzdělávací podporu pro studentské rady a parlamenty – příklady a
tipy jak ho vést a další užitečné informace (více informací na příští Radě studentů Jesenicka
od Filipa Worma, GymJes)
SKATEPARK: Ve čtvrtek 17.1. proběhne schůzka 2. místostarosty V. Urbana s vedoucím
skupiny usilující o obnovu skateparku L. Glaušem a zástupci Rady studentů P. Michálkem a
M. Zrnečkem. Na schůzku přijde projektant firmy, která staví skateparky.
◦ Výsledky schůzky (dopsáno po Radě studentů): Zpráva od V. Urbana: „Projektant nám
představil technické podmínky a ukázal nám na fotkách, jak se staví skatepark. Další
postup je ten, že město stanoví konkrétní částku, kterou bude moci na skatepark dát,
udělá se studie skateparku a potom projekt. Následně proběhne výběrové řízení a pak
samotná stavba.“ Se svými nápady se budou moci mladí lidé zapojit, až když se bude
vytvářet studie.
Termín Rady studentů v lednu by se měl přesunout na poslední týden – uprostřed měsíce je
období, kdy se píší testy a uzavírají známky na pololetní vysvědčení. Termín by zároveň měl
vyhovovat těm studentům, kteří chodí na praxe (GaF, Emko – zjistit termíny).

Dotazy:
 Vodní tvrz – je možno proměnit vodní příkop na kluziště?
Odpověď Tomáš Vlazlo (1. místostarosta): Bohužel to není možné, protože podloží není pevné, pod
tvrzí jsou sklepy a chodby, které by se zaplnily vodou z vodního příkopu. Probíhají diskuze o
vytvoření ledové plochy v Jeseníku.
Zapsali:
Jan Rokyta
Alex Kejval
Upravila a doplnila: Martina Seidlerová (spolek@sudetikus.cz)
Pokud v zápise najdete chybu nebo nepřesnost, napište o tom M. Seidlerové (kontakt viz výše).
Jakékoliv další komentáře a připomínky budou vítány!

