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Aktuality

Mateřská škola a Speciálně pedagogické
centrum Jihlava, Demlova 28
Téma školy: „Podej mi ruku“
Zápis do mateřské školy Demlova 28 a Demlova 34a se uskuteční ve dnech

18. 4. 2011
19. 4. 2011

8,00 - 16,00
8,00 - 14,00

v mateřské škole Demlova 28 společně s dny otevřených dveří

V naší mateřské škole nabízíme:
Předškolní vzdělávání dětí duševně, smyslově a tělesně zdravých.
Předškolní vzdělávání dětí s mentálním, zrakovým, tělesným, řečovým, sluchovým postižením, dětí s více vadami a dětí s poruchami autistického spektra.
Představujeme Vám programy mateřské školy:
Práce s keramickou hlínou, seznamování se základy cizího jazyka (anglický
a německý jazyk), základy počítačové gramotnosti, arteterapie – dramatická
výchova, základy hry na sopránovou zobcovou flétnu, cvičení dětí na trampolíně, víkendové pobyty pro děti a rodiče, předplavecký výcvik, karnevalové dny, jednodenní poznávací výlety, rozloučení se školáky, dopravní dny,
hudebně taneční kroužek, pohybové aktivity v dětském fitcentru, kroužek
Kobudo, moderní přístupy ve vzdělávání dětí, obohacení výchovně vzdělávací činnosti v MŠ o využívání interaktivních tabulí, alternativní činnosti místo
poledního spánku pro předškoláky.

Nadstandardní vybavení mateřské školy:
Počítače ve třídách, keramická pec, relaxační boxy, vodní lůžko, relaxační a
stimulační místnost snoezelen, vertikální lezecké stěny, speciální houpačky,
zahradní hrací kouty, zahradní pohádkový hrad, víceúčelové a dopravní hřiště, temná komora pro zrakovou stimulaci, multisenzorická pracovna s trampolínou a relaxačními pomůckami, interaktivní tabule, vířivá vana s barevnými efekty, speciální počítačové programy, barevné prostředí školy.
Speciální cvičení v mateřské škole a speciálně pedagogickém centru:
Trampoterapie, individuální logopedická péče, bazální stimulace, projekt
Portage, relaxační a stimulační techniky ve snoezelenu, arteterapie – dramatická výchova, muzikoterapie, ergoterapie, alternativní a augmentativní
formy komunikace (VOKS, znaková řeč), strukturované učení, ovlivňování
chování u klientů, prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených, zraková stimulace pomocí projekční techniky, práce s rodinou, prvky
rehabilitace, orofaciální stimulace, metody facilitace jako podpora vzdělávání, odborná péče speciálních pedagogů a psychologů SPC.
Ve speciálně pedagogickém centru nabízíme:
Komplexní diagnostiku klientů, depistáž a včasnou speciálně pedagogickou
a psychologickou péči, speciální terapie dle potřeb dětí, výcvik specifických
dovedností, nácvik používání kompenzačních pomůcek, sociálně právní poradenství, metodickou a supervizní činnost, zajištění dokumentace, pomoc
při integraci dětí se zdravotním postižením do škol, vedení rodiny.
V rámci projektu „SPC Jihlava - Evropské trendy ve vzdělávání“ nabízíme dětem se zdravotním postižením:
Hydroterapii ve spojení s kolorterapií, rozšíření metody trampoterapie, logopedii s využitím interaktivní tabule, rozšíření využívání informační technologie a nabídky alternativních prvků v oblasti informační technologie,
rozšíření přípravy na počáteční (základní) vzdělávání dětí se zdravotním postižením, inovace metody zrakové terapie s využitím informační technologie,
metodické příručky pro pedagogy a rodiče.

Parkovací dům budou...

CHODNÍKY opět kloužou. Konec února postihly ledovky a námrazy a počet úrazů chodců rapidně narůstal.
Foto: Lubomír Maštera

(Dokončení ze str. 26)
4. Jízdenka z elektronické peněženky za 8 Kč – počet projetých zastávkových úseků se mění z max. 3 na
max. 6.
5. Jízdenka z elektronické peněženky za 12 Kč – počet projetých zastávkových úseků se mění z max. 8 na
max. 12.
6. Jízdenka z elektronické peněženky za 14 Kč – nad 12 zastávkových
úseků.
7. Úprava dle bodů 4 až 6 platí obdobně i pro zlevněné jízdenky z elektronické peněženky za 4 Kč, 6 Kč a
7 Kč. Zároveň se u všech elektronických jízdenek zavádí jejich přestupnost na 90 min., a to od okamžiku jejího zakoupení.
8. Od dovršení věku 65 let mají občané právo využívat zlevněných tarifů. Občanům nad 70 let stačí pro
cestování MHD občanský průkaz.

Možnost opatření Jihlavské karty zůstává nedotčena.
Usnesení č. 114/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
navrhuje
zástupce statutárního města Jihlavy
v dozorčí radě obchodní společností
Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o., pana
Martina Málka.
Usnesení č. 115/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
bere na vědomí
informace k dalšímu postupu při
realizaci projektu „Rekonstrukce stávajících a výstavba nových stok a zajištění množství a jakosti pitné vody v
regionu Jihlavsko“
Ing. Jaroslav Vymazal
primátor města
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
náměstek primátora

