
VYSOČINA
ZAUJALONÁS
Ulice se zavře
kvůli obchvatu
Havlíčkův Brod – Až do
podzimu se řidiči v Havlíč-
kově Broděmusejí smířit
s uzavírkou ulice U Traplů.
Důvodem je zajištění pře-
pravních tras pro přepravu
velkéhomnožství zeminy
v rámci práce na stavbě ji-
hovýchodního obchvatu
u Havlíčkova Brodu na silnici
I/38. Kvůli tomu je potřeba
zavřít poměrně dlouhý úsek
silnice U Traplů v délce 680
metrů. Provoz v tomto úseku
bude řízený kyvadlověmo-
bilními semafory. Ke stejné-
mu omezení provozu
z totožných důvodů dojde
i v Mírovce a Herlifech na
tamní silnici třetí třídy. (sad)

V Krucemburku
mají zubaře
Krucemburk –Mít vlastního
zubaře, je promnohoměst
a obcí na Vysočině nesplni-
telný sen. V Krucemburku
na Havlíčkobrodsku se to ale
podařilo. Městys sháněl své-
ho zubaře skoro dva roky.
Nová zubařka v Krucembur-
ku otevře ordinaci letos na
podzim. Nakonec se staros-
tovi Otu Kohoutovi podařilo
dohodnout s lékařkou, která
má kousek od Krucemburku
chalupu. Pro ni nechal
městys upravit a zmoderni-
zovat zubní ordinaci. Inves-
toval do toho přesmilion
z rozpočtu. Zubařceměstys
nabídl také bezúročnou
půjčku na vybavení. (sad)
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Počasí v kraji

POTRAVINY
Pěstitelé lákají na
levné brambory.
Kilo nabízí za tři
koruny strana 3 a 6

Z DOMOVA
Situace v domovech
důchodců se lepší. Někde
mají kvůli testům potíže
s návštěvami strana 8

ROZVOLŇOVÁNÍ
Od 3. května se
otevřou znovu
i pedikúry
amasáže strana 6

Novinka: Děti nebudou dostávat známky
Žáci ani nebudou vědět,
že se učí, slibují si od za-
vedení nového systému
hodnocení v jedné z jih-
lavských škol.

MARTIN SINGR

Jihlava – Jihlavská Základní
škola Jungmannova nabídne
prvňákům alternativní prvky
výuky a to už od letošního
roku. „Reagovali jsme na
stále seměnící svět,“ řekla
úvodem ředitelka školy Iva-
naMálková.
Třída bude v krajském

měřítku unikátní. „To, co se
nabízí v soukromých školách
a rodiče za tomusí platit,
bude zde bezplatné,“ vysvět-
lila ředitelka s tím, že ve třídě
budou dvě pedagožky. Budou
mít více času na děti a oteví-

rají se i větší možnosti pro
individuální práci. „Metody
jsou vyzkoušené a fungují,
ale každé dítě je jiné a vyža-
duje individuální přístup.
Škálametod je tak velká
amy nemáme omezení,“
popsala učitelka Eva Groh-
mannová.
Třída bude fungovat úplně

jinak, než je ve školách běž-
né. „Ve třídě nepojedeme
podle klasického rozvrhu, ale
budeme se učit v blocích –
bude provázaná teorie s pra-
xí, což je pro dnešní život
potřeba,“ vysvětlila Ivana
Málková. V praxi to bude
znamenat projektové vyu-
čování a využívání prvků
montessori pedagogiky. „Bu-
deme využívat speciální po-
můcky k lepší názornosti,
pochopení učiva a osvojení si

ho,“ doplnila učitelka Groh-
mannová.
Děti nebudou ani dostávat

známky. Podle ředitelky není
důležité, jestli dostanou jed-
ničku, ale aby bylymotivo-
vané. „Budou hodnocené
slovně, zpětnou vazbu budou
dostávat hned a budou se
hodnotit i navzájem. Pove-
deme je více k samostatnos-
ti,“ nastínila ředitelka.

Na začátek září se těší
i učitelky. „Je to výzva, jiné to
bude úplně ve všem. Ale tě-
šíme se,“ usmála se Alena
Veliká. Ta se bude starat
zejména o dramatickou vý-
chovu a předměty související
s muzikou. Její kolegyně Eva
Grohmannová pak budemít
montessori pedagogiku a al-
ternativní část výuky. Další
činnosti budou dělat společ-
ně. „To se nedá oddělit,
všechno se prolíná,“ zhod-
notila Alena Veliká.
Třída je otevřená všem,

mohou do ní děti se speciál-
ními vzdělávacími potřeba-
mi, mimořádně nadaní ško-
láci i všichni ostatní. Bude
jich alemaximálně dvacet.
„Chtěli bychom zůstat školou
rodinného typu, i ta třída by
mělamít do dvaceti dětí.

Ideální by bylo patnáct, se-
dmnáct,“ odhadovala Ivana
Málková před zahájením zá-
pisů.
Zatím je na seznamu bu-

doucích prvňáků osm jmen,
ale další zájemci školu kon-
taktují postupně, o vzdělá-
vání v této třídě se zajímají.
„Myslíme si, že dnešní škol-
ský systém se nepřizpůsobil
zrychlené době. Děti mohou
spoustu informací vyhledat
na internetu nebo kdekoliv
jinde. Ve školách by seměly
učit spíše orientovat se v
dnešní době a ne biflovat,“
vysvětlila Leona Fejtová,
proč bude její syn Nicolas
chodit do inovativní třídy.
Další rodiče si chválí

zejména výuku bez znám-
kování. Více na

www.jihlavskydenik.cz

Inovativní třída
na ZŠ Jungmannova:
P výuka není rozdělená dle
klasického rozvrhu, ale na
bloky

P žáci nedostávají známky, jsou
hodnocení slovně

P pro následující školní rok je
zatím zapsáno osm dětí

Foto: ČTK

Nedělní projev prezidenta ke kauze 
Vrbětice i následný rozhovor opět 
rozdmýchaly vášně

Je Miloš Zeman vzorem, jehož 
portrét by měl viset ve třídách 
českých škol? Část ředitelů  
a učitelů, které reportéři oslovili, 
jeho obraz ve škole nechce či nemá

Zjistěte, jak se ke státníkovi 
vyjádřili lidé zodpovědní za 
výchovu dětí, a přečtěte si rozsáhlý 
komentář Deníku

více uvnitř

Prezident nad katedrou?

jihlavsko  česko  svět jihlavsky.denik.cz

jihlavský

vysočina
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Od chvíle, kdy 
portugalský 
mořeplavec 
Magalhães 
zemřel v bitvě 
s domorodci, 
dnes uplyne 
pět set let
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