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V jihlavském divadle DIOD se 9. lis-
topadu uskuteční konference Jihlava 
mluví o vzdělávání. Debaty o smyslu, 
cílech i metodách současného vzdě-
lávání se zúčastní několik odborníků. 
Konference je však určena i široké ve-
řejnosti, jejíž součástí bude například 
beseda na téma „Jak můžeme zlepšit 
základní školství ve svém městě, ve 
své škole, ve své třídě?“.

„První blok odstartují prezentace kon-
krétních výukových programů a zku-
šeností ze základních škol, své postřehy 
budou sdílet ředitel ZŠ Lázní Bohdaneč 
Jaroslav Jirásko, učitel a školní psycho-
log R. Čapek, od Jana Kršňáka zazní 
i příspěvek na téma děti a technologie 
vs. rodičovské obavy. Z organizace Post 
Bellum představí metodiku výukového 
programu moderních dějin a socioložka 
L. Jarkovská přednese poučný a zároveň 
zábavný stand-up na téma výuky sexu-
ální výchovy,“ sdělila zastupitelka měs-
ta Jihlavy, spolupořadatelka konferen-

ce Lenka Mikletičová.
Pro zájemce budou dále připrave-

ny workshopy s praktickými ukáz-
kami výukových metod. „Při besedě 
budou diskutovat a sdílet své zkušenos-
ti zástupci jak zřizovatelů, tak ředitelů 
i učitelů základních škol nad tím, jaké 
jsou možnosti všech aktérů v součas-
ných podmínkách přibližovat se spo-
lečnému cíli, tj. spokojeným žákům, 
rodičům i učitelům,“ uvedla dále za-
stupitelka.

Svou účast potvrdil také náměstek 
primátora města Liberce Ivan Langr 
nebo ředitel nadace a platformy 
Eduzměna Zdeněk Slejška. „Dostateč-
ný prostor bude i na otázky z publika,“ 
doplnila Lenka Mikletičková.

V průběhu celého dne bude opět 
připraveno skvělé občerstvení i tep-
lý vegetariánský oběd. Rezervace na 
konferenci i workshopy lze provést 
na stránce www.jihlavamluviovzdela-
vani.cz. -tz-

Administrativní a kulturní centrum, 
základní škola, supermarket, zastávky 
i parkoviště. Na frekventované Žižko-
vě ulici se denně setkává velké množ-
ství chodců i aut, většinou rodičů a 
dětí dojíždějících do základní školy. 
Vedení města Jihlavy tyto střety vní-
má, a proto připravilo zadání archi-
tektonické soutěže, jejíž účastníci se 
na začátku příštího roku podívají dal-
šímu jihlavskému centru na zoubek. 

„Ploch podobných okolí Dělnického 
domu jsou ve městě desítky. Rozhodli 
jsme se tedy postupovat s jejich revita-
lizací od centra města. Architektonická 
soutěž nám sdělí, jak velké stavební zá-
sahy jsou potřeba. Je třeba zlepšit uživa-
telský komfort, zvýšit bezpečnost i esteti-
ku tohoto místa. Věřím, že jsme schopni 
situaci v místě zlepšit již příští rok,“ 
uvedl náměstek primátorky pro ob-
last územního plánování Vít Zeman.

Revitalizace okolí Dělnického 
domu bude probíhat v rámci schvá-
leného programu Města přátelské-
ho k dětem. Hlavní důraz bude při 
úpravách kladen na potřeby rodičů, 
kteří každý den dováží děti do blízké 
Základní školy Seifertova.

„Uvažuje se také o výstavbě parko-
vacího domu. Vím minimálně o třech 
pozemcích ve vlastnictví města, kde by 
dům mohl být umístěn. Jeho potřebu či 
velikost však určí architektonická sou-
těž,“ doplnil Vít Zeman.

Soutěž bude vyhlášena do konce 
tohoto roku, výsledky budou zveřej-
něny v dubnu příštího roku. Zastupi-
telstvo města schválilo na zářijovém 
zasedání pro Soutěž o návrh Revi-
talizace náměstí před Dělnickým 
domem rozpočtové opatření ve výši 
dvou milionů korun. -tz-

Jihlava opět promluví 
o vzdělávání

JIŽ SEDMÝ ročník konference o vzdělávání se uskuteční 9. listopadu.
 Foto: archiv MMJ

Okolí Dělnického domu  
bude přehlednější

REVITALIZACE jihlavských center Masarykovým náměstím nekončí. Na řadě 
je okolí Dělnického domu. Foto: archiv MMJ

-

-

-

oslovujeme Vás touto cestou proto, 

domov i sebe
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