
Josef 
Kodet

Koncert přes náměstí
v pátek 31. 5. 

od 19 do 22 hodin
a v sobotu 1. 6. od 9 do 15 hodin

Den otevřených dveří ZUŠ 
s komentovanými prohlídkami.

Slavnostní otevírání 
expozice žiraf v zoo Jihlava

dne 5. 6. od 14 hodin.

Křest vlaku Jihlava
dne 8. 6. v 10.00 hodin

na hlavní vlakové nádraží.
Více uvnitř novin str. 10.

2. ročník evropského 
mistrovství dřevorubeckých 

sportů Eurojack 2013 
se uskuteční v Jihlavě 

15. a 16. 6. Soutěž doprovází 
bohatý kulturní program. Více 

uvnitř novin.

Jihlavské havíření 2013
ve dnech 21. – 23. 6.

Program oslav uvnitř novin.

Hudební festival 
Mahler Jihlava 

- Hudba tisíců pokračuje 
v červnu řadou akcí. 

Více v kulturním přehledu 
a Jihlavském kulturním létě 

uvnitř novin.

Kodet: Městu 
nejsou senioři 

lhostejní
Také jihlavské obyvatelstvo stárne 

v duchu trendu doby, a proto jsme 
položili několik otázek náměstkovi 
primátora Josefu Kodetovi.

Kde se projevuje péče města o 
starší občany?

Pro aktivní naplňování života seni-
orů provozuje město dva kluby seni-
orů.

 (Pokračování na str. 3)

Magistrát města Jihlavy defi ni-
tivně vyhodnotil výsledky letošní-
ho zápisu do mateřských škol. Vý-
sledky jsou rozdílné od těch, které 
byly ne vždy přesně a s patřičným 
komentářem uváděny v některých 
médiích. 

Vedení dvou jihlavských mateř-
ských školek eviduje celkem 138 
odvolání pro rozhodnutí o nepřijetí 
dítěte do mateřské školy. Odvolání 
posoudí krajský úřad a 48 dětí bude 
přijato na odvolací místa. 

„Na základě těchto údajů předpoklá-
dáme, že se odvolali rodiče dětí, kteří 
opravdu potřebují pro své dítě umístě-
ní ve školce, a že se tedy nedostane asi 
90 dětí, z nichž třetina nedosáhne k 
1. 9. 2013 věku tří let. Z těchto údajů 
lze hodnotit situaci letošního zápisu do 
mateřských školek pozitivně, ve srovná-
ní s předchozími lety Jihlava dosáhla 
historického maxima uspokojených zá-
jemců,“ komentoval situaci vedoucí 
odboru školství Tomáš Koukal a do-
dal: „Vzhledem k demografi ckému vý-
voji předpokládáme, že v příštím roce 
by mohla být většina zájemců o umís-
tění tříletých dětí uspokojena.“ 

Letos poprvé se podařilo v MŠ 
Demlova vyhovět všem žádostem ro-
dičů dětí se zdravotním postižením. 
Ve speciálních třídách této školky 
bude využito možnosti střídání dvou 
dětí v jednom dni v docházce, což 
umožňuje novela školského zákona. 
Provoz je komplikovanější, ale umož-
ní se tím umístění vyššího počtu dětí.

Letos nejvíce spokojených 
žadatelů o mateřské školy

Situaci v nedostatku míst v mateř-
ských školkách letos opět napomohla 
funkčnost přípravných tříd při základ-
ních školách zřizovaných městem. K 
dnešnímu dni je přihlášeno 70 dětí. 

Přípravné třídy jsou určeny pro dě-
ti s odkladem školní docházky, které 
nejsou přiměřeně vyspělé pro zahá-
jení školní docházky, které jsou so-
ciálně znevýhodněné a u kterých se 
předpokládá vyrovnání jejich vývoje. 

Dítě, kterému byl odložen začátek 
povinné školní docházky, je ve srov-
nání se svými vrstevníky znevýhod-
něno. Z nejběžnějších příčin odkla-
du lze jmenovat přílišnou hravost, 
vady řeči, problémy se soustředěním, 
nepřiměřenou závislost na rodičích, 
poruchy vnímání podnětů, nerovno-
měrný vývoj složek myšlení a řadu 
dalších. „Přípravná třída otevírá mož-
nost soustředit děti s potřebou vyrovnat 
vývojové problémy tak, aby byly schop-
ny v následujícím roce úspěšně absol-
vovat požadavky prvního ročníku zá-
kladní školy. Učitelka se díky tomu, že 
v přípravné třídě je menší počet žáčků, 
asi patnáct, může každému dítěti lépe 
věnovat, používat metody a formy prá-
ce šité na míru potřebám každého dítě-
te,“ vysvětlil náměstek primátora pro 
oblast školství Rudolf Chloupek. Dí-

tě si tak postupně zvyká na prostředí 
školy a odpadají tak problémy, které 
některé děti mají s adaptací na jiné 
prostředí při přechodu z MŠ do ZŠ.

Město Jihlava zřizuje dvě mateřské 
školy – Mateřskou školu Mozaika s 
kapacitou 1.388 míst a Mateřskou 
školu Demlova s kapacitou 278 míst, 
s celkovou kapacitou 1.666 míst, 
což představuje aktuálně 91,79 % 
pokrytí zájmu. „Od roku 2010 měs-
to navýšilo kapacitu svých mateřských 
škol téměř o třetinu – postavilo novou 
školku Mašinku na Demlově, otevřelo 
třídu mateřské školy při základní škole 
v Kollárově ulici a za pomoci Kraje Vy-
sočina otevřelo novou školku Na Stou-
pách. Dále byly za asi 68 mil. Kč roz-
šířeny a zrekonstruovány školky v Ant. 
Dole, v Jarní a letos v Resslově ulici,“ 
zrekapituloval investice města, které 
zřejmě nikde v ČR nemají obdoby, 
primátor Jaroslav Vymazal.

Rodiče nepřijatých dětí, zejména 
mladších 3 let, mohou využít vol-
ných míst v soukromých školkách. 
V letošním roce by se také měla ote-
vřít nová mateřská škola Meruzalka 
v areálu Jihlavských teras s kapacitou 
50 míst, která bude pracovat podle 
principů pedagogiky montessori.
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Přehled zápisu za poslední 4 roky: 

CYKLISTICKÁ 24 MTB. Krajské město se v květnu stalo centrem cyklistického dění. Závod horských kol Jihlavská 24 MTB 
přivedla na start rekordních 571 závodníků a Jihlavané tak měli možnost po celých 24 hodin sledovat sportovní výkony na 
hranici lidských možností. Vítěz hlavního závodu Tomáš Kozák z Focus Rapiro racing teamu ujel 437 km a nastoupal více 
než deset kilometrů. Foto: Pavel Koumar 


