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Zprávy z měst

pondělí: Opava, Hlučín,
Hradec nad Moravicí, Vítkov

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Žanetě Motlové
(zaneta.motlova@mfdnes.cz),
tel.: 558 959 224.
» Inzertní poradce pro Opavsko
je Jana Vaněčková (jana.vaneckova@
mafra.cz, tel.: 606 726 741)

Krátce
HLUČÍN

Dobrovolní hasiči
povýšili
Od Nového roku přešla jednotka
dobrovolných hasičů z Hlučína do
vyšší kategorie II. Jednotka tak najela na poloprofesionální režim. Dobrovolní hasiči budou držet pohotovosti, zasahovat u většího počtu
událostí a zajišťovat širší spektrum
zásahů. To vše jako dobrovolníci
budou vykonávat vedle svého zaměstnání. Aby přechod do vyšší kategorie zvládli, připojí se k nim i jejich kolegové z Bobrovníků a Darkoviček.
(mot)
KOZMICE

Zloději si nedali pokoj
ani na závěr roku
V závěru roku došlo v Kozmicích ke
dvěma trestným činům během jednoho dne. Nejdříve se neznámý pachatel snažil vypáčit dveře restaurace na Hlavní ulici. Když se mu to nepovedlo, rozbil okno a uvnitř ukradl krabičku, ve které bylo skoro
osm tisíc korun. Celková škoda dosáhla výše 9 200 korun. Nad ránem
pak někdo ukradl z rodinného domku pět metrů měděného svodu. Sedmdesátileté majitelce způsobil
škodu za tři tisíce korun.
(mot)

úterý: Nový Jičín, Kopřivnice,
Frenštát p. R., Příbor, Odry
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středa: Frýdek-Místek, Třinec,
Jablunkov, Frýdlant n. O.

čtvrtek: Karviná, Havířov,
Bohumín, Český Těšín

pátek: Ostrava (městské
čtvrti)

sobota: Bruntál, Krnov,
Rýmařov, Vrbno p. P.

Klasika, či alternativa? Opavští
předškoláci si mohou vybrat
Vůbec poprvé budou opavští školáci chodit do
alternativní základní školy. Radnice otvírá Nový svět,
školu, kde se děti učí tzv. Montessori metodou. Zápis
je za dva týdny. Jde o první takovou školu v kraji.
OPAVA Od jednoho stanoviště
k druhému povedou učitelky předškoláky při zápise do školy Nový
svět. Povídáním a hrou u nich budou sledovat jejich schopnosti
a dovednosti. I ty jsou totiž kromě
zralosti pro školní docházku
v nové opavské základní škole důležité. Opava jako první město
v kraji dává šanci alternativě v podobě Montessori školy. Děti se
tam budou učit ve věkově smíšeném kolektivu. Každé svým tempem, speciálními metodami.
„Škola se bude rozjíždět postupně, v září se otevře jedna třída.
Chceme dát rodičům příležitost vybrat si nejen z klasické výuky,“ říká
mluvčí opavské radnice Lada Dobrovolná.
U lednového zápisu přijme
Nový svět prvních dvacet žáčků.
Učit se budou v budově Slezského gymnázia, Opava si tam potřebné prostory pronajme od kraje, jenž je zřizovatelem gymnázia.
„Roční náklady na provoz budou
zhruba 250 tisíc korun,“ dodala
Dobrovolná s tím, že do začátku
navíc škola dostane dotaci 664 tisíc. „To je na nákup pomůcek a vy-

bavení,“ upřesnila tisková mluvčí
města.
O vzniku školy rozhodlo už předchozí vedení města. „Už tehdy
jsem byl radním a hlasoval jsem
pro. Myslím, že je nutné rozšiřovat
nabídku i tímto směrem. Děláme
spoustu věcí pro zařazení dětí s postižením nebo různými poruchami. Teď nabídneme něco i pro ty
více inteligentní, kteří by neměli
být šedým průměrem,“ říká náměstek primátora Daniel Žídek,
pod kterého spadá školství. Škola
bude mít první až pátou třídu.
Přípravy na nový školní rok jsou
v plném proudu. „Děláme ve volných chvílích, o víkendech, aby
všechno fungovalo, tak jak má,“
říká ředitelka Slezského gymnázia
a zároveň ředitelka Nového světa
Milada Pazderníková. Co nejdřív
bylo například potřeba stanovit kritéria pro zápis.

Zájem zaznamenali už nyní
Vybavovat se škola začne na jaře.
Speciální Montessori pomůcky
bude potřeba objednat až ze Švýcarska.
I když se Nový svět zatím nijak

FAKTA

Škola Montessori
v Opavě
Jde o první školu v kraji, která
bude děti vzdělávat tzv.
Montessori metodou.
■ Zápis bude stejně jako na
ostatních opavských základních
školách 20. ledna od 14 do 18
hodin a 21. ledna od 8 do 11 hodin.
■ Děti se ve škole budou vzdělávat
podle českého rámcového
vzdělávacího programu, ale
jiným způsobem a s pomocí
speciálních učebních pomůcek.
Ve skupině jsou děti různého
věku.
■

neprezentoval, setkává se už teď
se zájmem. „Rodiče volají, aby se
informovali. Dokonce i z Ostravy
jsou ochotní sem své děti vozit,“
popisuje Pazderníková.
Metoda Montessori se vyvíjí sto
let a vychází z poznání a respektování dítěte a jeho potřeb. „Ve skupině budeme mít nejen šestileté,
ale i některé žáčky z druhé třídy.
Starší pomáhají mladším a mladší
mají v těch starších vzor. Učí se
vzájemnému respektu, a to je také
důležité,“ říká Pazderníková.

Je jediná v kraji
Učitel by měl být pomocníkem
dětí a hodnotí je slovně. Děti si každý den samy vybírají z celé nabídky úkolů a činností, mohou se rozhodnout, co, kde, kdy a s kým budou dělat. Učí se od konkrétního
k abstraktnímu. Mají běžné předměty i třeba smyslovou výchovu.
Třída bude mít k dispozici jednu
učitelku a jednu asistentku.
„Plní rámcový vzdělávací pro-

Jiná škola Metoda Montessori vychází z poznání a respektování dítěte
a jeho potřeb.
gram, jejich výstupní dovednosti
jsou srovnatelné s žáky běžných
škol. Jsou komunikativní, umí obhájit svůj názor, vědí, proč dělají
to či ono,“ popisuje Pazderníková
děti ze škol Montessori.

Ilustrační foto: Monika Tomášková, MF DNES

Opavský Nový svět je jedinou takovou školou v Moravskoslezském
kraji. Nejbližší je v Horce nad Moravou na Olomoucku a ve Zlíně.
V republice je pouze patnáct takových škol.
Žaneta Motlová

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net, který je největším fotoalbem na internetu u nás

Na tomto místě může stát Váš inzerát
Zavolejte nám, poradíme Vám!
tel.: 558 959 316, 558 959 317
Fax: 558 959 333
E-mail: inzerceos@mafra.cz
Pohled do historie
Slezské zemské muzeum uspořádalo ve dnech 27.
10. až 31. 12. 2011 výstavu Paměť Slezska. Výstava se
konala v prostorách nově rekonstruovaného Domu
umění v Opavě, stála za zhlédnutí a byla skutečně
zajímavá. Přináším proto pár obrázků...
Foto: mols 1950.rajce.net

