4. setkání Rady studentů Jeseník
20.11.2018, 10-12h, zasedací místnost na eMku (Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště strojírenské a stavební)
Pořadatel: Martina Seidlerová (spolek Sudetikus, z. s.)
Hosté:
Tomáš Vlazlo – 1. místostarosta
Václav Urban – 2. místostarosta
Vendula Doležalová – referentka oddělení školství Městský úřad Jeseník, koordinátorka Místního
akčního plánu pro vzdělávání

1. Představení hostů a informace od nich
Tomáš Vlazlo
Oslovujte zastupitele se svými podněty! https://www.jesenik.org/cz/mesto-a-mestsky-urad/245clenove-zastupitelstva-mesta-jeseniku.html
Město vytvořilo „pokladničku“, do které bude střádat peníze, které dostane v soutěžích (jako v roce
2018-soutěž ve třízení odpadu, výhra byla p. Blištanovou (bývalou místostarostkou, nyní starostkou)
věnována Radě studentů pro realizaci jejich nápadů), nebo ze sponzorských darů. V této pokladničce
střádáme na studentské nápady. Dotazy: tomas.vlazlo@mujes.cz.
Václav Urban
V současné době se rozhoduje o podobě městského rozpočtu pro rok 2019, bude známo v polovině
prosince, jestli město vyčlení z rozpočtu částku na projekt a stavbu nového skateparku. Potom se
rozhodne, jak velké změny skatepark čekají. Sledujte stránky zastupitelstva ohledně výsledků:
https://www.jesenik.org/cz/mesto-a-mestsky-urad/1-zastupitelstvo-mesta.html
Dotazy: vaclav.urban@mujes.cz
Vendula Doležalová
MAP- (místní akční plán) - Místní akční plán si klade za cíl zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách
podporováním spolupráce aktérů ve vzdělávání – institucí, obcí, škol, rodičů, žáků/studentů a
veřejnosti, a organizací, které se vzděláváním zabývají. Prioritami MAP je posilování místních
partnerství, rozvoj lidských zdrojů ve vzdělávání, investování do infrastruktury pro vzdělávání,
zvyšování kvality vzdělání.
V rámci projektu MAP byla vytvořena brožurka, která shrnuje, čeho v něm dosáhli. Čtěte zde:
http://www.zs-jeseniky.cz/wp-content/uploads/2018/05/MAP_brožura-Jeseník-4.0.pdf
Pro školní rok 2019/2020 bude vytvořen nový plán, do kterého budou zahrnuty i střední školy a
studenti. Aby se nový plán vytvořil, vznikne k tomu pracovní skupina, která se bude scházet a hovořit
o tom, jaké akce se do projektu zařadí. Když bude zástupce Rady studentů bude v pracovní skupině,
podaří se mu prosadit, aby zájmy studentů byly brány v potaz a byly na ně vyčleněny z projektu
finance. Pracovní skupina se začne scházet od ledna/února 2019, okolo14./15.hodiny.

Příklady aktivit, které budou podporovány – takové aktivity, které propojují více škol, nebo více
studentů, nebo více aktérů na poli vzdělávání (studenti + organizace které pořádají kulturní akce). V
projektu jde o posilování spolupráce. Dobrým příkladem by mohl být Majáles. Studenti z různých škol
si vezmou na starosti jinou část organizačních aktivit (plakáty, pohoštění, vystupující, stánky, masky,
tvorba programu...), MKZ poskytne technické zázemí (stoly, ozvučení), město poskytne prostor, ….
Dalším příkladem by mohl být workshop grafitti pro zástupce škol a společné tvoření obrazů. Nebo
jakákoliv jiná aktivita – návrhy pište tady: vendula.dolezelova@mujes.cz.

2. Novinky
Skatepark
Na anketu odpovědělo 42 lidí – kteří se odborně vyjádřili ke skateparku. Výsledky ankety jsou
zveřejněny zde: https://drive.google.com/open?id=1rJh61xNgJb2eIfVZjizKC0WSEN06XgYR . Většině
lidí vyhovuje lokalita, ale nevyhovuje jim stav místa, stávající prvky jsou ve špatném stavu a jsou
nebezpečné. Měly by se přidat rampy, spiny, raily, lavičky, gril, grafitti stěna. Většina odpovídajících
nabízí pomoc s výrobou, instalací, logistikou nebo občerstvením na otvírací večírek.
Proběhne interní schůzka na radnici – zástupce Rady studentů (Patrik Michálek a Marek Zrnečko) se
zástupcem komunity okolo FB stránky Skatepark Jeseník (Lukáš Glauš) a vedením města (2.
místostarosta Václav Urban, vedoucí některých odborů městského úřadu – investice, stavební +
městská architektka).
O poskytnutí financování na nový skatepark bude rozhodnuto v polovině prosince na zastupitelstvu
města, viz bod 2 výše.
Náplavka
Nápad mobilního schodiště se ukázal jako nevhodný. Schody byly ve špatném úhlu, zídka nebyla dost
stabilní. Byl osloven ředitel SOŠ Strojírenské a stavební p. Jiří Viterna, aby šli zhodnotit situaci a
vyjádřili se k tomu, jestli by se zámečníky dokázali upevnit k náplavce kovové schody, které by se
neopíraly o zídku, stály by zakotveny na kovových prutech pod zídkou.
Na příští letní sezónu jsou naplánovány soutěže a koupání na náplavce s hudbou a občerstvením –
pokud se podaří sehnat pomocníky s organizací akce! Pište na spolek@sudetikus.cz
Letní škola pro muzikanty v partnerském městě Neuburgu. Stipendium pro jesenické muzikanty pro
studium v bavorském Neuburgu, krásném historickém městě. Výuka místními profesory a lektory
hudby, setkání s mladými lidmi stejných zájmů. Informace u pana Tomáše Uhlíře, ředitele ZUŠ
Jeseník.
Lavičky z Předního vršku
Je potřeba najít nové umístění. Nápady studentů:
U rybníčku (mezi rybníčkem a řekou Staříčem)
Nad letní divadlo
Nad Fučík
Do dětského hřiště v parku (aby se lidé neschovávali do malého domečku)
Chybějící autobusové zastávky (u eMka, u sídliště na Českou Ves)
Grafitti stěna

Návrhy na umístění – oslovit soukromé majitele, kteří by chtěli poskytnout fasádu (přes městskou
architektku), město vytipuje seznam svých objektů (zodpovídá Václav Urban)

3. Podněty z řad studentů
1. Obědy – značení jídel. Z jídelního lístku není zřejmé, jestli jsou jídla vegetariánská, žádáme o
označení.
2. Ubytování na internátech. Žádost o změnu provozního řádu ubytovny mládeže na SŠ GAF tak, aby
byl srovnatelný s řádem ubytovny mládeže na eMku - viz zde: https://www.soje.cz/storage/user76/module-349/vnitrni-rad-dm-15359498190phpf7fnwz.pdf . Týká se to zejména vycházek,
zapisování na recepci. Mladí by měli být zodpovědní za to, jak si organizují volný čas. Neměli by
mít pocit, že jsou na internátu “jako ve vězení”. Pokud by nedodrželi školní povinnosti a zhoršili
se v prospěchu, teprve tehdy je případně omezovat.
3. Národní liga v BMX kolech v Jeseníku – Kdo financoval bikrosovou trať? Pokud by se dodláždily 2
zatáčky, mohla by se tam jezdit národní liga.
4. Mezinárodní hry (Jeseník-Neuburg-Sete) - Kdy se budou konat další hry? Bylo to skvělé.
5. Nepořádek na Čapce – Je to časté místo pro táboráky, posezení, je tam “hrozný bordel”. Je
možné, aby ho TSJ uklidily? Je možné tam instalovat koše? např. ze starého autobusáku, tam jsou
3 koše hned vedle sebe.

Zapsala: Martina Seidlerová
Případné nedostatky v zápise hlaste, prosím, přímo mě: spolek@sudetikus.cz. Děkuji!

