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Stručné informace o školství v ORP Jeseník

Základní vzdělávání je v současné době jedinou etapou vzdělávání, 
které se povinně účastní každé dítě v ČR. Cílem základního vzdělávání 
je vytvoření základů pro celoživotní učení.

Ve školním roce 2013/2014 se ve školách v ORP Jeseník, které zřizují 
obce, učí ve 148 třídách celkem 3 025 žáků. Základních škol je  
v tomto obvodu 17, z toho 6 malotřídních a 11 úplných, tj. s devítiletým 
programem (1. až 9. ročník). Do 28 mateřských škol zároveň v tomto 
roce nastoupilo 1 387 dětí.

Pro zajímavost ve školním roce 1999/2000, tedy na přelomu tisíciletí, 
to bylo 4 707 žáků v 18 základních školách a 1 349 dětí v 31 
mateřských školách.

Přestože se nepříznivý demografický vývoj a odliv obyvatel z Jesenicka 
podepisuje na úbytku počtu žáků i škol, je zapotřebí ocenit neustále se 
zlepšující kvalitu učebních postupů a také prostředí, ve kterém se děti 
učí.  Děje se tak díky velkému úsilí samotných škol, zřizovatelů obcí, 
či případně za přispění prostředků z fondů EU.

Zároveň na školách probíhá celá řada, kroužků, kurzů, výstav, či 
jiných akcí, díky nimž se naše školy stávají skutečně příjemným 
prostředím, kam děti nechodí jen za učivem. Velké poděkování tak 
patří všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, kteří se na 
tomto pozitivním stavu aktivně podílejí.

Projekty z OPVK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 
je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné čerpat finanční 
prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze 
strukturálních fondů Evropské unie.  

Globálním cílem OPVK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem 
posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace 
systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení 
do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve 
výzkumu a vývoji.

Na co se zaměřuje

OPVK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím 
vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na 
komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí 
pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce 
participujících subjektů.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost obsahuje 5 prioritních 
os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále 
konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, 
jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy 
podpořeny. Prioritní osy jsou následující: 

1: Počáteční vzdělávání
2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
3: Další vzdělávání
4: Systémový rámec celoživotního učení
5: Technická pomoc

OPVK na Jesenicku

Prostřednictvím projektu s názvem Společně za úspěchem bude 
výrazně podpořeno inkluzivní vzdělávání, což je v současnosti 
nejaktuálnější trend ve vzdělávání, díky němuž jsou mnozí žáci 
zapojeni do hlavního vzdělávacího proudu.  V jedné třídě se tak 
spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, dětí cizinců, děti 
jiného etnika i většinové společnosti. Na školách se vzdělává vysoké 
procento žáků, kteří jsou ve vzdělávání neúspěšní, nebo jsou tímto 
neúspěchem ohroženi. Projekt reflektuje potřebu podporovat žáky  
i školy při řešení problémů vzdělávání znevýhodněných a ohrožených 
žáků v obtížně dostupných oblastech, podporuje výměnu dobré praxe 
a vytvoření strategie, která bude zahrnovat návrhy řešení všech 
klíčových problémů.
Celkově pak realizací projektu dojde ke zlepšení úspěšnosti studia 
žáků a jejich následné uplatnění po skončení školní docházky. Na 
straně vzdělávacích institucí dojde k vytvoření sítě spolupracujících 
škol a strategie rozvoje vzdělávání v regionu. 
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Partneři projektu: 

Základní škola Jeseník
Základní škola Zlaté Hory
Základní škola a mateřská škola Bernartice 
Základní škola a Mateřská škola Stará Červená Voda
Základní škola a Mateřská škola Skorošice
Základní škola a Mateřská škola Supíkovice
Základní škola a Mateřská škola Černá Voda
Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem
Základní škola Javorník
Základní škola Česká Ves
Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová – lázně
Základní škola Mikulovice
Základní škola Vápenná
Základní škola Vidnava
Základní škola Žulová
Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku
Základní škola a Mateřská škola Kobylá nad Vidnavkou

Klíčové aktivity projektu:

01 Realizace podpůrných programů pro žáky
02 Síťování relevantních aktérů
03 Strategické plánování

Charakteristika projektu

Projekt „Společně za úspěchem“
Město Jeseník společně s dalšími 17 základními školami správního obvodu 
Obce s rozšířenou působností Jeseník (ORP) bylo úspěšné při předložení 
projektové žádosti v rámci OPVK, tedy programu financovaného z fondů 
Evropské unie. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
(OPVK) je zaměřen především na podporu a rozvoj lidských zdrojů 
prostřednictvím vzdělávání, a to nejen ve fázi počátečního vzdělávání, 
ale také na další způsoby vzdělávání a jejich propojení do komplexního 
systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. 
Projekt Společně za úspěchem je zaměřen na podporu žáků ohrožených 
školním neúspěchem a/nebo předčasným odchodem ze systému 
vzdělávání, na podporu a vzdělávání učitelů a na výměnu zkušeností mezi 
ZŠ a podporu spolupráce ZŠ a zřizovatelů a dalších subjektů.

V čem je projekt přínosný
Stejně jako v jiných příhraničních regionech i ve školách na Jesenicku se 
vzdělává poměrně vysoký počet žáků, kteří jsou při studiu neúspěšní, nebo 
jsou ohroženi tímto neúspěchem. Existuje řada důvodů proč tomu tak je, ať 
se už jedná o celkově hospodářsky méně prosperující oblast, navíc obtížně 
dopravně přístupnou, či odlivem lidí s vysokou uplatitelností na trhu 
práce a naopak přílivem obyvatel, kteří hledají levné bydlení. Je poměrně 
obvyklým jevem, že se v takto hendikepovaných oblastech vyskytují 
problémy v motivaci ke vzdělávání dětí a studium není považováno 
za prioritní. Náš projekt se snaží moderními způsoby prostřednictvím 
programů v rámci OPVK tyto problémy řešit. Díky zapojení všech 17 
škol včetně speciálních pedagogů, psychologů a zkušených mentorů 
bude nejen podpořeno přes 230 žáků, ale díky výměně zkušeností dojde 
k vytvoření společné strategie zaměřené na řešení konkrétních problémů 
přímo na Jesenicku.

Jak budeme postupovat
Jesenický projekt se skládá ze tří aktivit. První je vytvoření a realizace 
podpůrného programu, který každá ze zapojených základních škol 
připraví pro své vybrané žáky a který bude zahrnovat nejrůznější 
činnosti (doučování, individuální konzultace, práci s rodiči, apod.). 
Druhou aktivitou je síťování relevantních aktérů, kdy budou probíhat 
pravidelná moderovaná setkání žadatele a spolupracujících ZŠ a dalších 
subjektů, zaměřená na problematiku inkluzivního vzdělávání. Třetí je 
pak strategické plánování, jehož součástí bude mimo jiné tvorba návrhu 
lokální strategie rozvoje základního vzdělávání ve správním území ORP 
Jeseník.

Město Jeseník

Město Jeseník, které leží v samém srdci hor, v krajině plné přírodního 
bohatství, zeleně a ticha, v krajině pramenů léčivé vody a čistého vzduchu. 
Jeseník proslul svými lázněmi, pojmenovanými podle slavného rodáka 
a zakladatele moderní vodoléčby Vincenze Priessnitze. Naše město má 
téměř 800 let dlouhou, bohatou a zajímavou historii.
Jeseník je okresním městem v severním cípu Olomouckého kraje. Je také 
obcí s rozšířenou působností (ORP) a pověřeným obecním úřadem. Okres 
Jeseník se skládá z 24 obcí a je shodný s ORP. Město leží na soutoku 
říček Bělé a Staříče na pomezí Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku. 
Se svou sítí potřebných úřadů, školských i předškolských zařízení, 
kulturními institucemi, sportovišti, zdravotními službami, obchody atd. je 
přirozeným spádovým centrem Jesenicka. Od krajského města Olomouce 
je vzdálen 100 km, od moravskoslezské metropole Ostravy 114 km, 160 
km od Brna a 230 km od hlavního města Prahy. Svou příhraniční polohou 
je významným výchozím bodem kraje do Polska. Od Vratislavi, historicky 
hlavního města Slezska, je vzdálen 116 km.

Základní údaje
• Rozloha: 38,22 km2
• Části města: Bukovice, Dětřichov, Jeseník
• Počet obyvatel: 11 579 (k 1. 1. 2014)

V městě a jeho okolí se nachází spousta památek, jako např.:
Kulturní památky:

- Kolonáda
- Vodní tvrz
- Kostel Nanebevzetí Panny Marie
- Rodný dům Vincenze Priessnitze
- Priessnitzovo sanatorium
- Dvě vily rodiny Regenhartů
- Evangelický kostel se sochou sv. Jana Nepomuckého
- Řada dalších lázeňských budov a pomníků

Přírodní památky:
- Sluneční louka
- Léčebné prameny
- Skalní útvary např.: Antonínovy skály, Čertovy kameny, 

Františkova skála, Hatschekova vyhlídka, Hildina skála, 
Hydropatické skály, Medvědí kameny, Skalní odpočívadlo, 
Tereziny skály, Vilémovy Kameny, Vyhlídka Na Radosti


