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Základní škola Jihlava, 
Jungmannova 6

příspěvková organizace vzdělává žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami, 

žáky se zdravotním postižením.
Vzděláváme také děti v posledním roce před zahájením povinné školní do-

cházky v přípravné třídě základní školy podle §47 školského zákona. 
Dětem a jejich rodičům nabízíme:
Bezbariérovou školu v klidné lokalitě Jihlavy s přístupem na hřiště, přestáv- 
kový dvůr, školní pozemek, arboretum
Zajištění dopravy dětí do školy autobusem v rámci města 
Provoz školní družiny, školního klubu 
Školní bufet 
Zájmové volnočasové aktivity – zájmové kroužky dle zájmu dětí 
Výuku ve třídách s malým počtem žáků pod vedením zkušených speciál- 
ních pedagogů
K žákům individuálně integrovaným zajišťujeme pedagogické asistenty 
Preferujeme individuální přístup ke každému žákovi a zaměřujeme se na  
aktivní přípravu žáků do života
Přátelské a tvořivé klima školy 
Vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělá- 
vání s přílohou (LMP)
Od šk. roku 2014/2015 také vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího  
programu pro základní vzdělávání
Vzdělávání dle individuálních vzdělávacích plánů 
Výuku v mnoha odborných učebnách ( počítačová pracovna, multimediál- 
ní pracovna, přírodovědná a společenskovědní pracovna, dílna výtvarných 
prací a keramiky, dřevodílna, kovodílna, cvičná kuchyň, minizahradnictví), 
v tělocvičně, v relaxačních místnostech
Využívání informačního centra, školní knihovny 
Moderní vybavení školy – vybavení informačními technologiemi, nově vy- 
bavené relaxační a sportovní místnosti – trampolína, minitrampolíny, bo-
xovací trenažery , posilovací stroje, taneční podložky, Bosu…
Pro každé dítě máme k dispozici víceúčelovou pomůcku – drumben. Jsme  
první škola na světě, která pořídila drumbeny pro všechny děti a začala je 
využívat ve výuce
Poradenské služby – školní speciální pedagog, metodik prevence, výchov- 
ný poradce
Zajištění oběd ů ve školní výdejně

Škola je zapojena do mnoha projektů:
Projekty podpořené z ESF a státního rozpočtu ČR: „Praktická environ-

mentální výuka“, EU peníze školám „Otevřená škola“, „Rozvoj a metodická 
podpora poradenských služeb“ (RA MPS VIP III), „ Zlepšení podmínek pro 
výuku a praktických dovedností základních škol města Jihlavy v přírodověd-
ných a technicky zaměřených předmětech“.

Škola se zapojila do :
mezinárodního programu sítě Ekoškol, celostátního programu Recyklohra-
ní, Ovoce do škol

Pátek 24. ledna 2014 od 10:00 do 17:00 hodin
Sobota 25. ledna 2014 od 9:00 do 11:00 hodin

U zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce, rodný 
list dítěte, doporučení školského poradenského pracoviště.

Zápis bude probíhat hravou formou na Cestě zvířátek, kde budou děti plnit 
jednoduché úkoly.

Možnost prohlídky školy 18. 12. 2013 nebo po domluvě.
Bližší informace o škole naleznete na www.jungzs.cz
Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 567 564 441 nebo e-mailu 
malkovazsjung@seznam.cz

Kde nás najdete?
v klidné části Jihlavy – část Bedřichov 
dobrá dostupnost městskou dopravou –  trolejbusovou i autobusovou 
v blízkosti hlavní vlakové nádraží 
Jak děti učíme?
podle programu – Ze střípků poznání skládáme barevnou mozaiku života 
číst se učí genetickou metodou – je to skvělé, přirozené, ověřené – budete  
se divit rychlým pokrokům svého dítěte
používáme moderní didaktické pomůcky, interaktivní tabule, počítače, in- 
ternet, 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 
pro děti od prvních tříd samostatné uzamykatelné šatní skříňky 
nově vybavené učebny prvního stupně nábytkem a keramickými tabulemi 
zrekonstruovanou školní jídelnu a kuchyň, z které se rozváží obědy i do  
dvou okolních škol
prostornou tělocvičnu 
zrekonstruované školní hřiště – umělá tráva na malou kopanou, umělý po- 
vrch 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
každý rok je připraveno pro žáky nejméně 40 zájmových kroužků (dyslek- 
tické, sportovní, cizí jazyky, výtvarné, umělecké, hra na fl étnu, kytaru, lout-
kářský, dramatický a další)
možnost logopedické péče 
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 
Školní akademie - pořádáme vystoupení pro rodiče v divadle 
Jak se na to vše připravujeme?
jsme řešiteli vlastního projektu: EU Peníze školám 
jsme zapojeni do projektů na podporu výuky přírodovědných předmětů 
máme vyškolený početný tým učitelů v preventivním projektu: Minimali- 
zace šikany
účastníme se řady vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky 
Na čem si zakládáme?

Jsme si vědomi některých negativních vlivů, které přináší současná 
hektická doba a které se projevují i u mládeže. Nepřehlížíme je ani je 
netajíme před rodiči či veřejností. Snažíme se jim ale předcházet a jsme 
připraveni je řešit. A to buď prostřednictvím kvalitně proškolených ko-
legů, nebo ve spolupráci s příslušnými orgány.

Kde se o nás dozvíte více?
přijďte se kdykoli podívat přímo do školy, rádi Vás provedeme, podíváte se  
do hodin, zodpovíme všechny Vaše dotazy
navštivte naše Dny otevřených dveří 10.1.2014 (8:00-18:00) 
11.1.2014 (8:00-12:00)
zavolejte na telefonní čísla 567563571 nebo 567563572 
navštivte naše nové stránky www.zskol.ji.cz 

Základní škola Jihlava, 
Kollárova 30


