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Studánka na Skalce, oblíbený cíl 
vycházek obyvatel Jihlavy, se dočkala 
opravy. 

Po letech se podařilo vyřešit ma-
jetkové záležitosti objektu, který už 
je nyní v majetku města, a to se o něj 
mohlo postarat. Donedávna poniče-
ná vodní kaple, jak je studánka také 
označována, je opět v pořádku. 

Opraveny jsou zdi z lomového ka-
mene, nosné pilíře z cihel, fasáda i 
dvířka. Drenáže zajišťují studánku 
proti škodlivým účinkům povrcho-
vých vod a fólie proti prorůstání koře-
nů zdmi. Upraven je také vstup, který 
má v současnosti přibližně stejné pa-
rametry jako původní. Celkové nákla-
dy na opravu studánky a úpravy okolí 
vyšly na necelých 300 tisíc korun. 

Při práci byly objeveny části sochy, 
která podle historických fotografi í 
stála vedle studánky (sloup, hlavice, 
sokl, část sochy P. Marie držící Ježíš-
ka), vše ve značně poničeném stavu. 
Ač byla socha už asi 60 let povalena 
a zahrabaná v zemi, stále je zapsaná v 
seznamu nemovitých kulturních pa-
mátek ČR. 

„Oslovili jsme restaurátora, který je 
schopen podle historických fotografi í 
poškozené a chybějící části domodelo-
vat. Do konce října by mohl být sloup 
i se sochou usazen zpět,“ avizoval ná-
městek primátora Petr Pospíchal. 
„Bývalo zvykem podobné objekty 
uvést menším církevním obřadem, svě-
cením nebo žehnáním. Rádi bychom 
takovou akci na znovuoživení tohoto 
oblíbeného místa uspořádali,“ dodal 
ještě Petr Pospíchal. 

Magistrátní odbor správy realit, 
který o studánku pečuje, zpraco-
val žádost o poskytnutí dotace na 
opravu památky, zastupitelstvo kra-
je Vysočina dotaci ve výši 199.804 
Kč schválilo. V současné době jsou 
již části památky v ateliéru restau-
rátora, restaurátorské práce budou 
dokončeny do 30. října 2011.

Oprava studánky však nevrátila 
kvalitu vodě, pro kterou si v mi-
nulosti na Skalku chodili lidé z 
celého města. Rozbory prokázaly 
nadlimitní přítomnost radonu a 
manganu, voda ve studánce není 
pitná. -lm-

Studánka na Skalce je opravená

Jihlava je jako jedno z mála českých měst zřizo-
vatelem speciální školy pro žáky s těžkým mentál-
ním postižením, kombinovaným postižením a pro 
žáky s autismem. Základní škola speciální a Prak-
tická škola Jihlava je spádovou školou pro postiže-
né děti z okresu Jihlava. Poskytuje vzdělání žákům 
a studentům, kteří nemohou vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu navštěvovat běžnou školu, pro-
tože potřebují ke vzdělávání speciální metody, po-
můcky a prostředí. 

Od loňského roku je škola opravená a rozšířená, 
městu se na rekonstrukci za více než 52 milionů 
korun podařilo získat dotaci 46.869.538,79 ko-
run, podíl města činil 5.489.166 korun. Nově by-
la otevřena právě praktická škola, ve které mohou 
pokračovat žáci základní školy speciální v dalším 
studiu. Po více než půl roce fungování je čas na 
shrnutí prvních zkušeností a zhodnocení konkrét-
ních výsledků vzdělávání žáků. O své třídě hovoří 
třídní učitelka Dagmar Duničková. 

„Učební plán studentů Praktické školy můžeme 

rozdělit na dvě části. V první jsou zahrnuty tzv. všeo-
becně vzdělávací předmět, jako je český jazyk, litera-
tura, matematika, občanská výchova atd. Každému 
žákovi je jeho individuální program pečlivě upravo-
ván, aby odpovídal jeho možnostem. Obecně se sna-
žíme, aby žáci řešili co nejvíce praktických úkolů, aby 
si dovedli přečíst a porozumět pracovnímu návodu, 
receptu při vaření, aby si dovedli spočítat sumu při 
nákupu, aby se dovedli orientovat ve zdravotnickém 
zařízení, na úřadech a podobně.

Jsme ovšem Praktická škola, naším zaměřením je 
„provoz domácnosti“ a cílem připravit naše studenty 
co nejlépe na zvládání běžných problémů týkajících 
se sebeobsluhy, vaření, nakupování, praní atd. Všech-
ny tyto činnosti najdeme ve druhé části programu. 
Většinu položek z tohoto programu jsou nějakým 
způsobem schopni zvládnout, s větší či menší pomocí, 
někdy jen se slovním vedením. 

V praktických cvičeních pracují se dřevem, vyrobili 
například krásné stojánky na láhve, krmítka pro ptá-
ky, svícny, rytmické hudební nástroje. Při práci s kera-

mickou hlínou dokážou zvládnout včetně glazování 
velmi pěkné obaly na květináče a drobné dekorativní 
předměty. V ručních pracích se zabýváme šitím, va-
řením, žáci se učí obsluhovat pračku, sušičku prádla, 
myčku na nádobí, varnou desku, lednice, učí se prát a 
žehlit. Nedílnou součástí je úklid domácnosti.

S velkým ohlasem se setkává vaření. V něm jsou stu-
denti zpravidla nejšikovnější. Vlastní přípravě jídla 
předchází vyhledávání receptů z knih, časopisů, z in-
ternetu, kalkulace potřebných surovin a pochopitelně 
jejich nákup. Učíme se vařit běžná jídla, ale zvládli 
jsme i slavnostnější pokrmy.

Z reakcí svých žáků si troufáme tvrdit, že se jim ve 
škole líbí a že program, který pro ně připravujeme, je 
baví a rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti v oblas-
tech, které budou v dalším osobním i pracovním živo-
tě potřebovat“.

Spokojenost se také odráží ve výsledcích dotaz-
níkového šetření mezi rodiči žáků, kteří vysoce 
hodnotí podmínky pro vzdělávání svých dětí v té-
to škole. -rt-

Praktická škola Jihlava po půl roce

V sobotu 21. května v pravé poled-
ne odstartuje naše atletická legenda 
Jarmila Kratochvílová na Masaryko-
vě náměstí v Jihlavě závodníky no-
vého závodu horských kol Jihlavská 
24 mtb. Trasa závodu povede přes 
lesopark Heulos, pod City Parkem 
přes Skalku do historického jádra 
města Jihlavy a do letního kina.

Diváci uvidí přední české vytrvalce 
na horských kolech třeba jak sjíždí 
schody na parkánu, atraktivní budou 
i noční průjezdy městem na silně 
osvětlených kolech. Nejlepší závod-
níci budou na trati nejen večer, ale i 
po celou noc až do nedělního poled-
ne, kdy závod končí.

Zúčastnit se může každý. Závod je 
výzvou pro všechny cyklisty, kteří se 
chtějí poměřit s těmi nejlepšími. Sta-
čí mít odpovídající kolo (horské či 
trekové), cyklistickou přilbu a zapla-

cené startovné. Přihlásit se můžete 
do 2. května na internetové adrese: 
www.jihlavska24mtb.cz  Zde získáte 
i další cenné informace.

Vítězem se stává závodník (tým),  
který během 24 hodin ujede největší 
počet kol. Jde o to skloubit jak fyzic-
kou zdatnost, tak psychickou odol-
nost v závodě na horském kole. 

Závodu bude v pátek 20. května 
předcházet festival Rock in Heulos 
v areálu letního kina. Vystupovat 
budou UDG, Mother‘s Angels a  do-
mácí Arciskačány. Ani v sobotu se 
návštěvníci nebudou nudit, své umě-
ní předvedou akrobaté z jihlavského 
Sokola, proběhne módní přehlídka 
a exhibice na in-line bruslích a ska-
teboardech. Večer bude hrát coun-
try kapela. Pro děti bude připraven 
nafukovací  skákací hrad a soutěže. 
Připraveno bude občerstvení. -lm-

Zrodil se nový závod: 
Jihlavská 24 mtb. Dlouho se na něj čekalo. Konečně 

je tu. V jihlavské zoologické zahradě 
je otevřeno první jihlavské lanové 
centrum. V cípu zoologické zahrady, 
sousedícím s letním kinem, vznikly 
ve větvích stromů dva okruhy - velký 
ve výšce šesti metrů o patnácti pře-
kážkách pro osoby nad 145 centi-
metrů výšky, a nízký okruh se sedmi 
překážkami pro děti od pěti let. 

Jihlavské lanové centrum je asi jako 
jediné tematicky zaměřeno, konkrét-
ně na deštné pralesy a jejich ochranu. 
Při průchodu jednotlivými překážka-
mi mohou lezci plnit drobné úkoly 
s pralesy nějak spojenými, ve větvích 
se tak setkají a třeba s tropickými mo-
týly, opicemi, ale i leopardem a ha-
dem. Nechybí oblíbené atrakce jako 
skoky na liánách, přejezdy na kladce 
nebo provazové žebříky.

Montáž překážek, použité materi-
ály i ochranné pomůcky podléhají 
certifi kaci, personál lanového centra 
je odborně vyškolen a vybaven akre-
ditací ministerstva školství. 

Vstup do lanového parku není v ce-
ně vstupenky do zoo, platí se indivi-
duálně, nicméně s provozovatelem 
lanového parku je možné si dohod-
nout také individuální (zejména sku-
pinový) vstup bez nutnosti navštívit 
zoo. 

Lanový park je soukromou investi-
cí, nezatěžuje rozpočet města Jihlavy 
či zoologické zahrady. Provozovatel 
v oboru podniká několik let, provo-
zuje lanový park také u Landštejna, 
kde areál kromě lanového centra na-
bízí třeba i aquazorbing, lukostřelbu 
nebo třeba paintball. Další informa-
ce na www.coody.cz.  -lm-

První lanové centrum v zoo

Základní školy města Jihlavy se samy zhodnotily
V rámci realizovaného projektu pod názvem  Vlastním hodnocením ke zvy-
šování kvality, jehož cílem je podpora rozvoje znalostí a dovedností pracov-
níků základních škol města Jihlavy v oblasti autoevaluace bylo, proškoleno 
60 účastníků kurzů, byl vytvořen informační systém na podporu evaluačních 
aktivit základních škol města Jihlavy pod názvem IS Zeval, vytvořena meto-
dika provádění autoevaluace na základních školách města Jihlavy.

Projekt, který je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků 
základních škol, analyzuje současné metody v oblasti hodnocení v České re-
publice, vytváří nové metody a postupy v této oblasti, zajišťuje efektivní vy-
užití výstupů k rozvoji školy a ke zlepšení podmínek vzdělávání. V rámci dal-
ší etapy projektu  provedli na podzim  ředitelé deseti základních škol města 
Jihlavy hodnocení své základní školy. Tomuto hodnocení předcházela přípra-
va metodiky pro hodnocení základních škol, která je rozdělena do 6 oblastí 
hodnocení (Podmínky ke vzdělávání; Průběh vzdělávání; Kultura školy; Ří-
zení školy; Výsledky vzdělávání; Výsledky práce školy vzhledem k podmín-
kám vzdělávání a ekonomickým zdrojům) a celkem obsahuje více než 120 
ukazatelů a slovních hodnocení. 

Elektronický informační systém IS Zeval umožňuje uchovávání a porov-
návání výsledků v čase a analýzu získaných dat. Dle slov vedoucího projektu 
Tomáše Koukala, vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy „Proces 
pravidelného monitorování kvality škol, které provádějí přímo sami zaměst-
nanci školy, jednoznačně vede ke zvýšení kvality vzdělávání našich žáků. Ško-
ly si samy uvědomují své silné a slabé stránky a navrhuji kroky ke zlepšení, či 
udržení aktuálního stavu.“

Řešený projekt se dostal do své poslední etapy, kde budou připravena ško-
lení pro vedoucí pracovníky a učitele základních škol rozvíjející jejich znalos-
ti a dovednosti pro práci se žáky. Výsledky projektu budou prezentovány na 
připravované závěrečné konferenci pro zástupce škol, města a obcí kraje Vy-
sočina, která se uskuteční 8. 6. 2011 v kině Dukla. -tz-


