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Základní škola Jihlava, Kollárova 30

(Dokončení ze str. 14)
- čtení se učí genetickou metodou – je to skvělé, přirozené, 

ověřené – budete se divit rychlým pokrokům svého dítěte
- používáme moderní didaktické pomůcky, interaktivní tabule, počítače, 

internet, ale i klasické obrázky, mapy, modely, praktické ukázky atd.
- ve třídách je průměrně 21 žáků

 Jaké prostory používáme?
- klidné prostředí samostatné budovy pro první třídy a přípravnou třídu
- pro děti od prvních tříd samostatné uzamykatelné šatní skříňky
- učebny zcela nově vybavené nábytkem a keramickými tabulemi
- zrekonstruovanou školní jídelnu a kuchyň, z které se rozváží obědy

i do dvou okolních škol
- prostornou tělocvičnu
- nově zrekonstruované školní hřiště – umělá tráva na malou kopanou, 

umělý povrch na víceúčelovém hřišti a běžecké dráze, nové doskočiště
- dětské hřiště se sadou prolézaček a skluzavek

 Co děláme pro děti v době mimo vyučování? 
- školní družina s provozem od 5:45 hod. do 16:45 hod.
- možnost přihlášení každého zájemce do školní družiny – provoz 

je zajištěn v samostatných prostorách včetně sportovní herny 
či počítačové pracovny

více informací: www.odpadyjihlavy.cz  |  tel.: 567 167 728, 567 167 721, 567 167 710

Sběrný dvůr Havlíčkova (vchod z ulice 

Úvoz)  |  otevřeno: po–pá 6.00–19.00  |  

so 7.30–12.00  |  odevzdat lze: objemný 

odpad  |  nebezpečný odpad  |  biologicky 

rozložitelný odpad  |  kovy  |  papír  |  

plast  |   sklo  |  elektrozařízení, na které 

se vztahuje povinnost zpětného odběru  

|  pneumatiky 

Sběrný dvůr Rantířovská  |  otevřeno: 

po–pá 9.00–17.00  |  odevzdat lze: 

objemný odpad  |  biologicky rozložitelný 

odpad  |  kovy  |  papír  |  plast  |  sklo  |  

elektrozařízení, na které se vztahuje po-

vinnost zpětného odběru  |   pneumatiky

Sběrný dvůr U Hlavního nádraží  |  otevře-

no: po–pá 9.00–18.00  |  so 8.00–12.00  

|  odevzdat lze: objemný odpad  |  nebez-

pečný odpad  |  biologicky rozložitelný 

odpad  |  kovy  |  papír  |  plast  |  sklo  |  

elektrozařízení, na které se vztahuje povin-

nost zpětného odběru  |  pneumatiky

- každý rok je připraveno pro žáky nejméně 40 zájmových kroužků 
(sportovní, cizí jazyky, výtvarné, umělecké, hra na fl étnu, kytaru, 
loutkářský, dramatický a další)

- možnost logopedické péče a individuální práce s žáky se specifi ckými 
poruchami učení

- pořádání lyžařských kurzů, jednodenních lyžařských výjezdů
- organizace exkurzí a jiných kulturních akcí
- adaptační pobytové kurzy šestých ročníků
- vodácký kurz pro žáky devátých ročníků – Vltava
- školní výlety pro všechny třídy

 Jak se na to vše připravujeme?
- jsme řešiteli vlastního projektu z Evropských sociálních fondů: Moderní 

škola
- máme vyškolen početný tým učitelů v preventivním projektu: 

Minimalizace šikany
- účastníme se řady vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky

 Na čem si zakládáme?
Jsme si vědomi některých negativních vlivů, které přináší současná hektic-

ká doba a které se projevují i u mládeže. Nepřehlížíme je, ani je netajíme před 
rodiči či veřejností. Snažíme se jim předcházet a jsme připraveni je řešit. A to 
buď prostřednictvím kvalitně proškolených pedagogů, nebo ve spolupráci s 
příslušnými orgány.

 Kde se o nás dozvíte více?
- přijďte se kdykoli podívat do školy, rádi Vás provedeme, podíváte se 

do hodin, zodpovíme všechny Vaše dotazy
- navštivte Dny otevřených dveří 11. 1. 2013 (8:00-18:00) a 12. 1. 2013 

(8:00-12:00)
- zavolejte na telefonní čísla 567563571 nebo 567563572
- navštivte naše stránky www.zskol.ji.cz 


