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Strážníci zadrželi podnapilého 
řidiče. Při kontrolní činnosti v uli-
ci Jana Masaryka strážníci spatřili 
vozidlo jedoucí v jednosměrné ulici 
v protisměru, které začalo náhle vy-
couvávat zpět. Strážníci vozidlo za-
stavili a požádali řidiče o předložení 
dokladů. Při řešení dopravního pře-
stupku strážníci pojali podezření, že 
požil alkoholické nápoje, proto byla 
u řidiče provedena dechová zkouška, 
s výsledkem 0,44 promile v krvi. 

Tento měsíc byly zadrženy dvě ce-
lostátně hledané osoby. Na základě 
oznámení byla zadržena celostátně 
hledaná žena v ulici Matky Boží před 
bufetem Kebab, kde napadla kolem-
jdoucího kabelkou. Při zjišťování 
totožnosti útočnice bylo zjištěno, že 
jedná o ženu hledanou PČR. 

Celostátně hledaný muž byl zadr-
žen při preventivní kontrole ubytov-
ny U Dlouhé stěny. 

Zvířata na útěku
Ve třech případech se strážníci po-

díleli na odchytu uprchlých zvířat. 
Ve večerních hodinách byl odchycen 
na dálnici D1 německý ovčák. 

V ulici Červené domky, společně 
s hasiči a pracovníkem ZOO, došlo 
k odchytu klokana, v ulici Polní byl 
odchycen leguán. 

Prevence
V měsíci srpnu pořádali strážní-

ci naučné a zábavné dopoledne pro 

děti z jihlavského F-Pointu. Strážní-
ci a zástupci organizace vybrali pro 
děti prostory v areálu letního kina, 
kde děti skládaly policejního bobří-
ka. Absolvovaly nejen vědomostní 
test, ale také zkoušky z fyzické zdat-
nosti. 

Statistika
V srpnu zaznamenala Městská po-

licie Jihlava celkem 2 561 případů 
narušení veřejného pořádku nebo 
porušení zákona. Občané se s ozná-
mením či žádostí o pomoc obrátili 
na MP v 626 případech. Bylo zpra-
cováno 704 přestupků, z nichž 36 
se týkalo porušení pravidel stano-
vených vyhláškou o pohybu psů na 
veřejném prostranství, 27 přestup-
ků bylo spácháno nerespektováním 
zákazu požívání alkoholických ná-
pojů na veřejnosti. 

V rámci kontrolní činnosti, zamě-
řené na požívání alkoholu mladist-
vými osobami a na dodržování zá-
kazu kouření, bylo provedeno 180 
kontrol. 

V oblasti udržování pořádku ve 
městě strážníci zjistili a příslušným 
orgánům předali 405 závad, včetně 
čtyř dlouhodobě odstavených vozi-
del, která vykazovala známky vraku. 
Byly zadrženy 2 osoby, po kterých 
bylo vyhlášeno celostátní pátrá-
ní. Do útulku pro opuštěná zvířata 
bylo umístěno 17 odchycených tou-
lavých psů. -tz-

Strážníci MP chytali ve městě 
klokana, leguána a ovčáka

Současná doba přináší neustálé 
společenské změny, změny legis-
lativy, rostoucí požadavky rodičů 
i zvyšující se nároky na výuku. To 
vše jsou faktory, které mění a zvy-
šují nároky na školu a jejich peda-
gogy. Chce-li být škola úspěšná, 
musí na tyto změny reagovat.

Základní škola Jihlava, Jung-
mannova 6, příspěvková organizace, 
dosud vzdělává žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami ve speciál-
ních třídách školy, a děti s odkladem 
školní docházky v přípravné třídě. 

V posledních pěti letech prošla 
škola velkými změnami, hlavně  pro-
středí - materiálního vybavení školy. 

Od nové fasády přes multifunkční 
hřiště, venkovní posilovnu, venkovní 
učebnu, kuličkovou dráhu, hřiště na 
pétanque, relaxační místnosti, multi-
smyslovou místnost snoezelen, cvič-
ný byt, kovo a dřevodílny, keramic-
kou a výtvarnou dílnu, opravu jídelny 
a výdejny obědů, sociálního zařízení 
u tělocvičny, posilovnu s trampolína-
mi, rotopedy, orbitreky, boxovacími 
trenažéry, cyklotrenažery, závěsnými 
systémy TRX, Flowiny, bosu, vyba-
vení novou informační technologií, 
hudebními nástroji – bicí soupravy, 
drumbeny a dalšími pomůckami. 

V této oblasti se daří, za velké pod-
pory zřizovatele města Jihlavy a Kra-
je Vysočina, projektům, do kterých 
se školy zapojila. 

Preferuje vzdělávací oblasti zamě-
řené na přírodu, environmentální 
výchovu, na svět práce – pracovní 
činnosti, na zdraví – tělesnou výcho-
vu, na estetiku - hudební a výtvar-
nou výchovu. 

Od září letošního školního roku, 
s novou zřizovací listinou, může a 
má zájem vzdělávat i žáky bez spe-
ciálních vzdělávacích potřeb v běž-
ných třídách, s menším počtem žáků, 
alternativními metodami a přístupy.

Upravuje tak koncepci a vizi, která 
se opírá o silné stránky školy, jimiž 
je nadstandardní vybavení školy a 
zaměření na budování pozitivních 
vztahů mezi žáky, žáky a pedagogy, 
pedagogy a rodiči. 

Díky každodenní práci všech za-
městnanců se v oblasti budování po-
zitivního klimatu školy daří. Svědčí o 
tom i anonymní dotazník ke klimatu 
školy, který každoročně dostávají 
žáci 6. – 9. ročníku.

- 79 % dotazovaných odpovědělo, 
že do školy chodí rádi, nebo větši-
nou rádi.

- Se spolužáky ve třídě si rozumí 
více než 95 % žáků.

- 87 % dotazovaných odpovědě-
lo, že se ve třídě k sobě chovají žáci 
přátelsky (46 % ano, 42 % většinou 
ano).

- Pozitivní vztah ke spolužákům, 
kteří mají nějakou vadu, zvláštnost, 
mají prakticky všichni žáci (75,0 % 
ano, 25 % většinou ano).

O vztazích mezi žáky a pedagogy 
vypovídají i následující otázky. S uči-
teli, kteří učí v naší třídě, si dobře 
rozumím – 54 % ano, 33 % většinou 
ano. Pokud při vyučování něčemu 
nerozumím, mohu se na to učite-
le bez obav zeptat – 95 %. Rovněž 
95 % dotazovaných uvedlo, že když 
mají nějaké trápení nebo problémy 
ve škole či doma, vědí, který z uči-
telů jim poradí. Všichni respondenti 
v dotazníku uvedli, že pokud by je 
někdo šikanoval, nebo jim ubližoval, 
určitě by u některého učitele našli 
pomoc. 

(Zdroj – Klima školy – průzkum – 
2016)

Zázemí školy má škola opravdu 
na nadstandardní úrovni, snaží se je 
tedy využít pro četné školní i mimo-
školní aktivity. 

Připravuje se na sportovní soutěže, 
kde se již několik let žáci této ško-
ly umísťují mezi nejlepšími žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
na republikové úrovni. 

Se zapojením materiálního vyba-
vení využívá tanečního a hudebního 
nadání žáků k reprezentaci školy na 
veřejnosti při nejrůznějších vystou-
peních. 

Do školy přicházejí osobnosti ze 
sportovního, kulturního života, zá-
stupci různých profesí, aby na žáky 
působili i prostřednictvím vzorů. 

ZŠ Jungmannova 6 se otevírá 
žákům bez speciálních potřeb

Sama škola pořádá mnoho akcí pro 
rodiče žáků a veřejnost.

Cílem školy je maximálně uspět na 
poli inkluzivního vzdělávání – tedy 
dát co nejlepší podmínky a vzdělání 
skutečně všem žákům. 

A to se, díky dobré spoluprá-
ci všech pracovníků školy, úspěš-
ně daří. Děje se tak především díky 
dobré práci učitelů, a jejich vzájem-
né podpoře a pomoci. Celá škola se 
tak neustále vyvíjí a snaží se dostát 
co nejlepších výsledků ve vzdělávání 
všech svých žáků.  

I nyní škola nově pracuje na svém 
dalším směřování a nových cílech, 
které si vytyčila. Využívá jak pod-
pory zřizovatele (statutárního měs-
ta Jihlavy), tak nově i externích od-
borníků a lektorů. První semináře a 
kroky již v novém školní roce škola 
uskutečnila, a hodlá v novém trendu 
i nadále pokračovat.

 Naše škola s individuálním přístu-
pem dává šanci zažít úspěch všem 
žákům a vybavit je kompetencemi 
pro praktický život, pro řešení situací 
každodenního života. -tz-

Služby města Jihlavy provedou ve dnech od 3. 10. do 5. 10.  plošnou dez-
infekci veřejně přístupných kontejnerů. Jedná se o kontejnery na bioodpad, 
které mají obsah 1100 litrů. Důvodem je snaha zmenšení negativních prů-
vodních jevů při třídění bioodpadů. Jedná se zejména o zápach tlející bioma-
sy. 

„Zároveň provedeme u všech kontejnerů utažení výpustních šroubů tak, aby 
již nedocházelo k výtoku šťáv pod kontejnery. Postupně bude vydezinfi kováno a 
zkontrolováno zhruba 260 hnědých kontejnerů na bioodpad. Prosíme občany a 
řidiče o shovívavost při krátkodobých dopravních omezeních, protože budeme v 
ulicích manipulovat s kontejnery,“ řekl mluvčí SMJ Martin Málek. -lm-

Proběhne dezinfekce 
kontejnerů na bioodpad


