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Stavební práce na projektu „Rozšíření sítě cyklistických stezek v Jihlavě“, 
který zahrnuje vybudování dělené stezky pro chodce a cyklisty včetně osvět-
lení do Pístova a smíšené stezky pro chodce a cyklisty pod komunikací Hav-
líčkova, se dostávají do závěrečné fáze.

Na úseku do Pístova byly dokončeny práce spojené s ubouráním části haly 
v bývalých kasárnách a výstavba štítové zdi, práce týkající se kanalizace a za-
trubnění, byly vystavěny opěrné zdi a dokončena většina výkopových a zem-
ních prací. V současné době probíhá asfaltování, pokládka zámkové a hmato-
vé dlažby a úprava terénu.

Projekt „Rozšíření sítě cyklistických
stezek v Jihlavě“

Na úseku pod komunikací Havlíčkova došlo z důvodu zvýšené hladiny ře-
ky Jihlavy k dočasnému pozastavení prací, v současné době již stavební práce 
pokračují. Po dokončení přípravných prací pro betonování a montáži bedně-
ní bylo minulý týden zahájeno vlastní betonování.

Výstavba obou úseků by i přes zdržení na úseku pod mostem Havlíčkova 
měla být dokončena do konce září letošního roku. 

Tento projekt je spolufi nancován z Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Jihovýchod, výše dotace byla poskytovatelem dotace Regionální 
radou regionu soudržnosti Jihovýchod schválena ve výši 92,5 % celkových 
způsobilých výdajů.                                                                                                      -lm-

Ani varovné 
cedule nepomáhají
 Je s podivem, že pro některé řidi-

če není dostatečným varováním ani 
dopravní značka, upozorňující na 
úseky měření rychlosti. „Ve vybra-
ných úsecích strážníci provádějí mě-
ření rychlosti vozidel a přesto, že jsou 
úseky označeny dopravními značka-
mi, neustále se vyskytují řidiči, kteří 
zde jezdí rychle,“ řekl zástupce ředi-
tele městské policie Stanislav Maš-
tera. 

 Strážníci zadrželi pachatele krá-
deží kabelek. Zadržený je podezře-
lý z toho, že se na území Jihlavy do-
pouštěl opakovaně trestné činnosti. 
Jeho jednání probíhalo tak, že si vy-
tipoval osobu vyššího věku a v ne-
střežený okamžik jí sebral kabelku a 
dal se na útěk.  

 Při kontrolní činnosti byl na Ma-
sarykově náměstí v části, kde platí 
zákaz vjezdu, zadržen řidič, který 
řídil vozidlo v době, kdy mu tato 
činnost byla zakázána. Strážníci za-
drželi dva pachatele poškozování 
zaparkovaných vozidel. Na základě 
oznámení pozorného občana byl 
zadržen muž podezřelý z vloupání 
do chatek v zahrádkářské kolonii.

-lm-

 Od března letošního roku na jih-
lavských školách probíhá projekt, 
který se jmenuje „Vlastním hodno-
cením  ke zvyšování kvality“. Takový 
proces se jmenuje  autoevaluace.

 „Cílem projektu je podpora rozvoje 
znalostí a dovedností pracovníků zá-
kladních škol města Jihlavy v oblasti 
autoevaluace,“ řekl Tomáš Koukal z 
odboru školství, kultury a tělovýcho-
vy magistrátu.

 Projekt je zaměřen na další vzdě-
lávání pedagogických pracovníků 
základních škol, analyzuje současné 
metody v oblasti evaluace v České 
republice, analyzuje metody evalu-
ace používané v zemích Evropské 
unie, vytváří nové metody a postupy 
v oblasti autoevaluace, rozvíjí evalu-
ační kulturu na základních školách, 
využívá zpětnou vazbu pro zvyšo-
vání kvality škol a zajišťuje efektivní 
využití výstupů k rozvoji školy a ke 
zlepšení podmínek vzdělávání.

 Hlavní pilíře projektu jsou výměna 
zkušeností s autoevaluačními aktivi-
tami mezi jednotlivými základními 
školami, analytické zkvalitnění prá-
ce, a vytvoření funkčního nástroje 
pro vlastní hodnocení školy.

 „Na 60 pedagogických pracovníků 
z deseti základních jihlavských škol, 
které jsou do projektu zapojeny, se se-
známí na jednotlivých workshopech 
s dostupnými autoevaluačními nástroji 
na území ČR, s významem autoevalu-
ačních aktivit ve státech EU, s nácvi-
kem diagnostických metod a nástrojů 
používaných při autoevaluaci (dotaz-
níkové šetření, řízené rozhovory, klima 

EU dotuje projekt škol 5 miliony

školy, testování žáků),“ popsal projekt 
Koukal. 

 V následných šesti workshopech 
budou pedagogové proškoleni v ob-
lastech „Podmínky ke vzdělávání“, 
„Průběh vzdělávání“, „Kultura školy“, 
„Řízení školy“, „Výsledky vzdělává-
ní“a „Výsledky práce školy vzhledem 
k podmínkám vzdělávání a ekono-
mickým zdrojům“. 

PEDAGOGIČTÍ pracovníci jihlavských ZŠ se v rámci projektu „Vlastním hodno-
cením ke zvyšování kvality“ připravují na svoji profesi.                Foto: archiv NJR

 Řešitelem projektu je město Jih-
lava spolu s partnery projektu Me-
todickým a evaluačním centrem 
a  Vysočinou Education. Předpo-
kládaným datem ukončení realizace 
projektu je 31. srpen 2011. Projekt 
je spolufi nancován z Evropského 
sociálního fonku a stáního rozpočtu 
ČR, fi nanční dotace činí 4 899 982 
Kč.                                                        -lm-

Jihlavské havíření 2009 se stalo 
kulturní událostí roku. Nyní je také 
zpracováno formou CD a je možno 
si je koupit na turistickém informač-
ním centru magistrátu.                  -lm-


