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M-SOFT a DC Concept 
podporují moderní formu výuky 

na Vysoké škole polytechnické Jihlava

Využívání moderních informač-
ních technologií na vysokých školách 
bývá omezeno nedostatečným roz-
počtem na jejich pořízení. V rámci 
dlouholetého programu na podporu 
vysokých škol společnosti M-SOFT 
a DC Concept poskytli informační 
systém QI Vysoké škole polytech-
nické Jihlava.

Certifi kát, který škola převzala 26. 
4. 2011, opravňuje zdarma využívat 
systém pro výzkumné a vzdělávací 
účely. 

QI je komplexní podnikový soft -
ware, který umožňuje řídit všechny 

běžné i řadu specializovaných pod-
nikových činností. Studenti získají 
možnost využívat QI v technických 
předmětech, ve kterých se naučí vyví-
jet aplikace pomocí specializovaného 
CASE nástroje. Informační systém 
QI škola využije i v ekonomických 
předmětech, ve kterých si studenti 
prakticky vyzkouší činnosti z oblasti 
fi nancí a řízení organizace.

M-SOFT, spol. s r.o. JIHLAVA je 
autorizovaným obchodním, im-
plementačním a vývojovým part-
nerem výrobce QI, společnosti DC 
Concept, a.s. (INZERCE)

FOTOGRA FIE ZLEVA: Ing. David Matoušek, Mgr. Antonín Přibyl, Ing. Jan 
Glössl, Ing. Jakub Novotný, Ph.D., Ing. Ladislav Šiška, Ph.D., Ing. Jiří Rychetský, 
Vladimír Zeman.

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ ZVĚŘE. V květnu proběhla v gotické 
síni magistrátu chovatelská přehlídka trofejí zvěře, ulovené v mysliveckém roce 
2010. Ve správním obvodu magistrátu bylo schváleno celkem 74 honiteb o celko-
vé výměře 81 tisíc hektarů.  Foto: Lubomír Maštera

Za účasti velvyslankyně z Peru a zástupců města Jihlavy byla v květnu v jih-
lavské zoo slavnostně otevřena zrekonstruovaná expozice amazonského pa-
vilonu, která nyní nese název Hacienda Escondido. 

Přibyla nová voliéra pro jihoamerické papoušky ary vojenské a výběh pro 
morčata, upravilo se průčelí a zpřístupnilo občerstvení na střeše pavilonu - 
Cantina. 

Záměr vybudovat novou expozici vznikl v souvislosti s přípravou projektu 
„Zoo pěti kontinentů“. Celá stavba by měla působit skromně a zároveň vel-
mi přirozeně jako pueblo - ve smyslu „vesnice ve španělském nebo mexickém 
prostředí“.  -lm-

Hacienda Escondido
slavnostně otevřena

Služby města jihlavy (SMJ) získaly 
v oblasti odpadového hospodářství 
prestižní zakázku na svoz vyslouži-
lého elektrozařízení a baterií z nově 
rozmístěných červených kontejnerů. 

SMJ budou obhospodařovat cel-
kem 43 nádob ve velké části kraje 
Vysočina, a to konkrétně:

Jihlava - 22 ks
Pelhřimov - 6 ks
Humpolec - 6 ks
Telč - 2 ks
Štoky - 2 ks
Batelov - 2 ks
Pacov - 2 ks
Žirovnice - 1 ks
Nádoby na vysloužilá elektrozaří-

zení jsou umístěny ve vytipovaných 
lokalitách téměř vždy u kontejnerů 
na tříděný odpad. Kontejnery budou 
vyprazdňovány 1x měsíčně. Vytřídě-
né elektrozařízení a baterie budou 
SMJ přepravovat k dalšímu zpraco-
vání do určeného centra u Brna. 

„K vývozu nádob na elektrozařízení 
využijeme loni pořízený velkoobjemo-
vý kontejner s hydraulickou rukou, kte-
rý je mimo jiné používaný i k vývozu 
podzemních kontejnerů na Masaryko-
vě náměstí,“ řekl mluvčí SMJ Martin 
Málek. 

Kontejnery v Jihlavě, Pelhřimově 
a Humpolci byly rozmístěny na za-
čátku dubna a již slouží obyvatelům 
měst. „Bohužel se už našli vandalové, 
kterým kontejnery vadí, protože napří-
klad v ulici Nad Plovárnou dva dny po 
umístění došlo k povalení kontejneru. 
Dále již byly zaznamenány případy 
pokusů o vykrádání obsahu kontej-
nerů. SMJ proto požádaly Městskou 
policii o zajištění zvýšeného dohledu v 
lokalitách s těmito kontejnery. Věříme, 
že občané ocení další přiblížení recyk-
lace baterií a elektrozařízení k jejich 
domovům a že nám pomohou snižo-
vat množství odpadů ukládaných na 
skládku,“ doplnil Málek. -lm-

Rozmístění a vývoz 
kontejnerů na elektrozařízení

SLUŽBY města Jihlavy po Jihlavě rozmístily dvaadvacet nádob na sběr elektroza-
řízení. Foto: archiv SMJ

V rámci realizovaného projektu pod názvem  
Vlastním hodnocením ke zvyšování kvality, jehož 
cílem je podpora rozvoje znalostí a dovedností 
pracovníků základních škol města Jihlavy v oblasti 
autoevaluace bylo proškoleno 60 účastníků kurzů, 
byl vytvořen informační systém na podporu evalu-
ačních aktivit základních škol města Jihlavy pod ná-
zvem IS Zeval, vytvořena metodika provádění au-
toevaluace na základních školách města Jihlavy.

Projekt, který je zaměřen na další vzdělávání pe-
dagogických pracovníků základních škol, analyzu-
je současné metody v oblasti hodnocení v České 
republice, vytváří nové metody a postupy v této 

oblasti, zajišťuje efektivní využití výstupů k rozvoji 
školy a ke zlepšení podmínek vzdělávání. V rám-
ci další etapy projektu provedli na podzim ředite-
lé deseti základních škol města Jihlavy hodnocení 
své základní školy. Tomuto hodnocení předcházela 
příprava metodiky pro hodnocení základních škol, 
která je rozdělena do 6 oblastí hodnocení (Podmín-
ky ke vzdělávání; Průběh vzdělávání; Kultura školy; 
Řízení školy; Výsledky vzdělávání; Výsledky práce 
školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekono-
mickým zdrojům) a celkem obsahuje více než 120 
ukazatelů a slovních hodnocení. 

Elektronický informační systém IS Zeval umož-

ňuje uchovávání a porovnávání výsledků v čase a 
analýzu získaných dat. Dle slov vedoucího projek-
tu Mgr. Tomáše Koukala, vedoucího odboru škol-
ství, mládeže a tělovýchovy: „Proces pravidelného 
monitorování kvality škol, které provádějí přímo sami 
zaměstnanci školy, jednoznačně vede ke zvýšení kva-
lity vzdělávání našich žáků. Školy 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 školení pro vedoucí pracov-
níky a učitele základních škol, rozvíjející jejich zna-
losti a dovednosti pro práci se žáky.  -tz-

ZŠ města Jihlavy se samy zhodnotily

Hlava mufl ona budila zájem


