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Zápis dětí do Mateřské školy Mo-
zaika Jihlava, Březinova 114, pří-
spěvková organizace (dále jen MŠ 
Mozaika), bude probíhat ve všech   
odloučených pracovištích školy. Zá-
konní zástupci se dostaví s dítětem k 
zápisu na preferované pracoviště ma-
teřské školy v uvedené dny vždy

od 15:00 do 18:00 hod.

Zápis dětí do Mateřské školy a 
Speciálně pedagogického centra 
Jihlava, Demlova 28

(dále jen MŠ a SPC Demlova) bude 

probíhat takto:
23. 4. 2012   od 8:00 do 16:00 hod.
24. 4. 2012   od 8:00 do 14:00 hod.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 
Mozaika stanovená ředitelkou ško-
ly:

1. Děti v posledním roce před zahá-
jením povinné školní docházky. 

2. Děti podle věku – k celodenní do-
cházce budou přijímány děti v pořadí 
od nejstaršího po nejmladší do počtu 
volné kapacity školy MŠ Mozaika Jih-
lava; pokud bude podle věku přijímán 

Zápis dětí do mateřských škol
zřizovaných statutárním městem Jihlava 

je stanoven pro školní rok 2012/2013 na dny

23. a 24. dubna 2012.
sourozenec již přijatého nebo přijíma-
ného dítěte  a umožní to kapacita pra-
coviště, budou umisťováni sourozenci  
spolu do jednoho pracoviště školy.

Ředitelka školy má právo při přijí-
mání dětí přihlédnout k důvodům 
hodným zvláštního zřetele

(zvlášť závažné sociální důvody).

Pro pracoviště Mahenova  3 sta-
novil kritéria zřizovatel:

1. Děti zaměstnanců zřizovatele a 
Kraje Vysočina.

Po naplnění tohoto kritéria budou 
další  děti přijímány dle kritérií stano-
vených ředitelkou mateřské školy.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 
a SPC Demlova 28  stanovená ředi-
telkou školy:

1. Děti v posledním roce před zahá-

jením povinné školní docházky.
2. Děti se zdravotním postižením 

(na základě posouzení školského po-
radenského zařízení SPC, PPP nebo 
vyjádření praktického lékaře).

3. Děti podle věku – k celodenní do-
cházce budou přijímány děti v pořadí 
od nejstaršího po nejmladší do počtu 
volné kapacity školy.

Ředitelka školy má právo při přijí-
mání dětí přihlédnout k důvodům 
hodným zvláštního zřetele

(zvlášť závažné sociální důvody).

Pro pracoviště Demlova 34a sta-
novil kritéria zřizovatel:

1. Děti zaměstnanců zřizovatele a 
Kraje Vysočina.

Po naplnění tohoto kritéria budou 
další  děti přijímány dle kritérií stano-
vených ředitelkou mateřské školy.

Jihlava dnes otevřela rozšířenou 
a opravenou mateřskou školu Mo-
zaika v Jarní ulici. Původní kapaci-
ta 75 míst se vybudováním nového 
podlaží navýšila o 50 míst. „Rozšíře-
ní kapacity jsme zároveň využili k re-
konstrukci budovy. Je to vhodnější než 
původně uvažované vybudování úplně 
nové školky, takto využíváme stávají-
cího zázemí a zkušenosti personálu,“ 
uvedl primátor Jihlavy Jaroslav Vy-
mazal. V tomto školním roce Jihlava 
nákladem asi 40 milionů korun na-
výšila kapacitu mateřských školek o 
175 míst.

Dvoupodlažní budově tedy při-
bylo další jedno podlaží o dvou tří-
dách, nově je vybudována výdejna 
stravy, sociální zařízení a zázemí pro 
personál. V původní stavbě jsou od-
straněny bariéry, nová je kanaliza-
ce, rozvody vody, požární vodovod, 
přípojky inženýrských sítí.  V pů-
vodních třídách jsou nové podlahy, 
výmalby a částečně nábytek, opra-
vena jsou sociální zařízení a zázemí 
personálu. 

Současně se provedla celková re-

Magistrát města opět připravuje plošnou derati-
zaci, tedy preventivní zásah proti zvyšování počtu 
hlodavců. Během dvou dubnových týdnů budou 
na pozemcích a v objektech města položeny stovky 
návnad k regulaci zejména potkanů. Radnice vyzý-
vá ke spolupráci organizace i veřejnost. Jedině v ce-
lém městě a ve stejném čase provedená deratizace 
může mít požadovaný efekt.

„Pokud se deratizace provede jen v části města, popu-
lace hlodavců se z neošetřených míst velmi rychle rozší-
ří,“ vysvětluje nutnost koordinace Kateřina Kadle-
cová z odboru správy realit jihlavského magistrátu, 
která má akci na starost. Právě na jejím telefonním 
čísle nebo e-mailu je možné se o akci blíže infor-
movat nebo hlásit výskyt hlodavců – telefon: 567 
167 306, e-mail katerina.kadlecova@jihlava-city.cz. 
Magistrát na místě zajistí deratizaci. 

Deratizace bude probíhat od 10. do 23. dubna 
2012 v režii zlínské fi rmy Deratex. K provedení prá-
ce v soukromých objektech a pozemcích je možné 
si zvolit jakoukoliv akreditovanou deratizační fi rmu 

nebo se obrátit na uvedenou fi rmu. Náklady na de-
ratizaci si jednotlivci a fi rmy hradí sami, zásahy na 
pozemcích a objektech města hradí město. Odbor 
správy realit rozešle výzvu k účasti na zásahu na ad-
resy asi čtyř set fi rem ve městě. 

Pravidelná prevence se Jihlavě vyplácí, populace 
potkanů je dlouhodobě pod kontrolou. „V Jihlavě 
velmi dobře funguje spolupráce občanů, fi rem a měs-
ta, přemnožení hlodavců jsme ještě nezaznamenali. 
Prostřednictvím médií se o našem postupu ví daleko 
za hranicemi regionu, o naše zkušenosti se už zajímalo 
několik měst,“ komentuje dosavadní zkušenosti Ka-
teřina Kadlecová. 

Celoplošná deratizace se provádí v kanalizačních 
sítích, školských zařízeních, topenářské síti, všech 
závodech, výrobnách, obchodech, prodejnách, stra-
vovacích provozech, obytných domech i na volných 
prostranstvích. Objekty, ve kterých v současné do-
bě není zaznamenán výskyt hlodavců, je nutné také 
ošetřit, protože hlodavci vyhnaní z ošetřených míst 
hledají nová neošetřená teritoria. 

Veřejnost může pomoci nahlášením výskytu hlo-
davců, ale také udržováním pořádku u popelnic a 
kontejnerů, čímž hlodavci přijdou o snadný a vy-
datný zdroj obživy. Zvýšení účinku deratizace vyža-
duje od občanů provedení preventivních opatření, 
a to zejména:

- utěsnit nežádoucí otvory, dveře, okna opatřit sí-
těmi,

- trvale znemožnit přístup hlodavců k potravi-
nám,

- uklízet odpadky do uzavíratelných nádob,
- udržovat pořádek, uklízet nepotřebný materiál 

uvnitř i mimo budovy,
- pokud by byl zjištěn v objektu zvýšený výskyt 

hlodavců a nebude provedena speciální ochranná 
deratizace, kterou je povinná ve své provozovně 
podle potřeby zajistit každá fyzická osoba, vystavu-
je se postihu dle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví. 

Ročně za celoplošný zásah jihlavská radnice za-
platí asi 250 tisíc korun. -lm-

Město opět připravuje deratizace

konstrukce kuchyně s navýšením 
kapacity ze 100 na 150 obědů (nová 
vzduchotechnika, nová technologie 
kuchyně, výměna jídelního výtahu, 
podlahy, lapák tuků apod.) Nová 
jsou také venkovní úniková schodiš-
tě, okna, vchodové a vnitřní dveře, 
vyměněné podlahové krytiny, ob-
klady, dlažby, celý objekt je zatep-
len. Vyřešilo se i zatékání do krytu 
CO pod objektem. Podle počasí se 
ještě budou dokončovat drobnější 
úpravy v okolí stavby.

Za rekonstrukci a rozšíření mate-
řinky v Jarní ulici Jihlava zaplatila 
21.559.045,20 Kč s DPH.

„Otevřením školky v Jarní ulici se 
zvýšila kapacita mateřských škol na 
šestnáct set osm míst, pokrytí potřeb 
města je devadesátiprocentní,“ uve-
dl náměstek primátora pro oblast 
školství Rudolf Chloupek s dodat-
kem, že před týdnem město předalo 
staveniště další mateřské školy a to 
v ulici Resslova, kde vznikne dal-
ších 50 míst, předpokládaný termín 
dokončení je konec listopadu 2012.
 -lm-

Jihlava za rok zvýšila kapacitu školek


