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Třída pro nadané – talentované děti
Ve školním roce 2018/19 bude
druhým rokem pokračovat vzdělávání nadaných dětí. Třída nebo skupina v rámci jedné první třídy bude od
1. 9. 2018 otevřena pro prvňáčky na
ZŠ Jihlava, Demlova 32, kde již třída
pro nadané funguje od 1. 9. 2017.
Proč třídu pro nadané děti?
Vzdělávání nadaných dětí vyzdvihne v dětech jejich kreativní potenciál,
potenciál samostatného kritického
myšlení, které je na trhu práce čím
dál více požadováno. Povede děti
k samostatnosti, kritickému a logic-

kému myšlení, k argumentaci,
k nadhledu pro akci a reakci, k vyvozování důsledků svého chování.
Jak jsou vnímány třídy pro nadané děti?
V každém větším městě již podobné třídy fungují. Jedná se o třídy
například s rozšířenou výukou matematiky, nebo cizích jazyků. Tyto třídy jsou obecně vnímány jako třídy
výběrové, do kterých se zapisují děti
s vyšším stupněm kognitivního vnímání, například s nadáním na numerický úsudek, se schopností kritického úsudku, se schopností vyšší

Hodnocení volebního
programu KSČM
Vážení čtenáři
Novin jihlavské radnice!
Blíží se konec volebního období jihlavského zastupitelstva. Dovolte mi
Vás proto seznámit s plněním volebního programu KSČM za téměř uplynulé čtyři roky.
V úvodu: Přednostně jsme chtěli zajistit opravy chodníků města. Částečně se provádí. Z podnětů občanů se nám podařilo zajistit bezbariérové úpravy chodníků v areálu krematoria, úpravu příkrého vjezdu v ulici
Rantířovské. Městské služby nebyly privatizovány. K prodeji městského
majetku jsme měli záporné stanovisko u některých městských domů i
pozemků. O spalovně odpadů rozhodovali občané v referendu.
V sociální oblasti nebyly bohužel v Jihlavě zřízeny žádné sociální a startovací byty. Azylové bydlení je zajištěno. Domácí péče pro seniory a invalidní občany je ve městě zajišťována.
U životního prostředí byl zaveden sběr biologického odpadu. Zlepšení
čistoty města a veřejné zeleně je trvalý úkol. Měření znečišťování ovzduší
se v Jihlavě pravidelně provádí.
Břehy rybníku Borovinka nebyly upraveny ke koupání, západní břeh
rybníka je dosud v soukromém vlastnictví. Na úseku komunikací a parkování, k provedení rekonstrukcí kanalizací, vodovodů i komunikací, bránila nedohoda s převzetím vodohospodářské infrastruktury.
V tomto období se provádí oprava ulice Úprkova, a zejména Telečské
ulice až do Pístova, bez rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Lávka pro
pěší z Březinek do středu města nebyla provedena, výhrady k ní mají
památkáři. Vnitřní okruh přes sasovské údolí byl dán v územním plánu
do rezervy.
Parkovací místa byla rozšířena u Domu odborů, parkoviště za hřbitovem
by mělo být v letošním roce upraveno. Mírně byla snížena cena rezidenčního parkování U Pivovaru a Srázné ul.
Školství a tělovýchova: kapacita mateřských škol pro děti od tří let je
dostatečná, zájem o umístění mladších dětí je větší než možnosti města.
Podařilo se zajistit školní dietní stravování s omezením lepku kuchyní ZŠ
Kollárova, s rozvozem do dalších škol. Podpora amatérského i vrcholového sportu je městem v rámci možností zajištěna.
Řešení Horáckého zimního stadionu je ostudou tohoto volebního
období, a tak přechází v plném rozsahu do dalších let. Kultura; její financování městskými granty je zajištěno.
Došlo k oživení Masarykova náměstí kulturními akcemi. Amfiteátr
na Heulose nebyl využit pro letní kino, naopak byla zbourána, přes náš
nesouhlas, jeho promítací kabina. Využití Modety pro zoologickou zahradu je v jednání.
U městské hromadné dopravy bylo provedeno trolejové vedení z ulice Vrchlického do Horního Kosova, se změnou tras trolejové dopravy. Bezplatné jízdné městské hromadné dopravy pro děti do deseti let dosud nebylo zavedeno.
Bezpečnost v ulicích je posuzována podle zkušeností každého občana. Došlo k posílení počtu strážníků městské policie. Provádí se kontroly prodeje alkoholu mladistvým, a platí zákaz provozu výherních přístrojů v Jihlavě. V Jihlavě naštěstí nedochází k výrazným projevům občanské
nesnášenlivosti a rasismu. Příměstské obce: nasazením malých autobusů
se zlepšila jejich dopravní obslužnost. Podle zájmu se v obcích konají společenské akce. V Heleníně a Popicích byla zřízena nová hřiště. Postupně
bude v příměstských obcích prováděna potřebná infrastruktura, chodníky, kanalizace, vodovody. A mimo volební program se nám podařilo
zajistit umístění pamětní desky na domě Smetanova 11, bydlišti Antona
Urbara, zastupitele z roku 1938, jihlavskému Němci, který byl v roce 1939
za své přesvědčení zatčen gestapem a v roce 1944 zahynul v koncentračním táboře Buchenwald.
Tolik stručně k plnění našeho volebního programu. Děkuji Vám za
pozornost.
Ing. Pavel Šlechtický,

předseda zastupitelského klubu KSČM

koncentrace pozornosti a vyššího
stupně motivace k učení a získávání
nových znalostí a dovedností.
Co nového nabídne třída pro
nadané děti?
Třída pro nadané děti nabízí možnosti individuální práce s dětmi
s různými aspekty nadání. Výuka v této třídě bude vedena formou
interaktivních metod zajištujících
rozvoj, ale zároveň s pravidly respektování různých úrovní znalostí a
dovedností.
V běžných třídách, ve kterých se
nadané děti nachází, může docházet
ke snižování možností těchto dětí
do průměrných výsledků. Tato třída naopak bude jejich individuality
záměrně posilovat, díky menšímu
počtu žáků (14 – 20) a individuálnímu přístupu.
Ve třídě pro nadané děti bude
zachován obsah učiva jako v běžných třídách, s možností využití prohloubení a rozšíření učiva podle ŠVP
školy.
Učitelé v dané třídě budou pracovat v souladu s poznatky nabytými v jiných zařízeních, kde tento
systém vzdělávání v rámci vybrané
třídy pro nadané děti již několik let
zdárně funguje. Třídu povede zkušená paní učitelka, děti se budou
učit psát písmem Comenia skript,

s jehož výukou má škola několikaleté velmi dobré zkušenosti, výukou matematiky budou prolínat
prvky Hejného metody.
Děti budou začínat s výukou anglického jazyka v jednohodinové
časové týdenní dotaci, postupem času bude cizí jazyk vhodnou formou
zapracován do dalších předmětů.
Děti z této třídy nebudou izolovány
od ostatních žáků školy, mohou navštěvovat výuku některých předmětů
ve vyšších třídách. V rámci pobytu
ve školní družině nebo při kroužcích
budou děti spolupracovat se spolužáky z jiných tříd.
Pro vzdělávání dětí obecně je velmi
důležitá podpora kreativity a vedení
dětí k vlastní zodpovědnosti a kritickému myšlení, což tato třída dětem
může ve větší míře nabídnout, a rozvíjet je dále.
Co mohou udělat rodiče, kteří
mají doma nadané děti?
Stále nabízíme možnost případným zájemcům místa ve třídě nebo
skupině pro nadané děti.
V případě zájmu mohou rodiče kontaktovat přímo školu, nebo
pracovnici MMJ OŠKT paní Hanu
Ustohalovou, tel. 565592315.
Tomáš Koukal,
vedoucí odboru OŠKT

Město vybralo sedm kulturních
projektů, které pošle do škol

JIHLAVA zapojila do kulturního dění jihlavské studenty a nabídla jim možnost
podílet se na kulturních projektech města.
Foto: archiv MMJ
Na začátku května byly městu
představeny kulturní projekty, na
jejichž tvorbě se budou moci podílet jihlavští žáci a studenti, a to
díky dotačnímu programu „Jihlava
vzdělává kulturou“.
V Horáckém divadle se 9. května sešli zástupci města, kraje, škol,
veřejnosti i podnikatelů, kterým
autoři kulturně vzdělávacích projektů prezentovali své plány pro
spolupráci se studenty základních i
středních škol.
„Podnikatelé oceňovali, že studenti
budou v některých případech zapojeni do dlouhodobých projektů, které
musejí naplánovat, rozdělit si úkoly,
postupně plnit, ukončit a vyhodnotit.
To odpovídá praxi, mladým zaměstnancům podobné zkušenosti chybí,“ sdělil primátor města Rudolf
Chloupek.

Město má na vzdělání prostřednictvím kultury připraveno 500
tisíc korun. Hodnotící komise na
květnové prezentaci doporučila všechny předložené programy,
ty budou podle výše požadované částky dále schvalovány radou
města nebo zastupitelstvem.
„Celkové náklady na sedm doporučených projektů dosahují zhruba 450
tisíc korun. Mezi projekty najdeme
i unikátní nápady, například superhrdinové českých dějin, zpracovaní
jako artistické představení na šálách,
nebo život vysočinského spisovatele
a básníka Jana Zahradníčka a doba
50. let minulého století ze tří různých úhlů pohledu,“ přiblížila Ivana
Jelínková, manažerka strategie kultury a cestovního ruchu městského
odboru školství kultury a tělovýchovy.
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