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Základní škola Jihlava, Demlova 32
Moderně vybavená sídlištní škola se 400 žáky umístěná v klidném prostředí. Snažíme se  o vytváření „rodinného prostředí školy“, o práci 
v pohodové atmosféře s individuálním přístupem k dětem. 

VÝUKA
Kvalitní technické zázemí – 2 počítačové učebny  
Moderní výukové pomůcky – interaktivní tabule ve všech třídách,  
digitální on-line podpora výuky – e-learningový portál Moodle 
Výuka informatiky od 4. ročníku  
Odborné učebny – hudební a výtvarná výchova, kuchyňka, fyzika,  
přírodopis, jazyky, dějepis, zeměpis, informační centrum 
Bohatá nabídka volitelných a nepovinných předmětů a kroužků  
Projektové vyučování, exkurze, výlety, netradiční školní akce, bese- 
dy, ročníkové dny 
Elektronická žákovská knížka, on-line docházka 
JAZYKY
Kvalitní výuka anglického jazyka od 1. ročníku  
Druhý cizí jazyk od 7. ročníku – lze volit Rj, Nj a Konverzaci v Aj 
SPORT
Prostorná tělocvična, bazén, venkovní hřiště s umělým povrchem   
Sportovní výlety – lanové centrum, outdoorový kurz, lyžařský,  
snowboardový a vodácký kurz 
Školní sportovní klub – účast v celostátních prvoligových soutěžích 

ŽÁCI
Rodinné prostředí školy  
Rozvoj osobnosti dítěte – individuální přístup 
Integrace dětí se speciálními výukovými  
potřebami – speciální třídy
ZÁZEMÍ
Zamykatelné skříňky pro všechny žáky 
Provoz školní družiny dle potřeb rodičů 
Informační centrum 
Relaxační místnost 
Divadelní sál s kapacitou 120 míst 
Posilovna 
KROUŽKY A KLUB
Nabídka kroužků dle zájmu rodičů a žáků 
ÚSPĚCHY
Ocenění školního časopisu Všímálek 
Úspěchy žáků v celostátních výtvarných soutěžích 
Regionální akce pro děti se speciálními potřebami Hrátky 
1. liga ve volejbalu – kadetky a juniorky 
Bezproblémový přechod žáků na střední školy 
Úspěchy v jazykových soutěžích 

Tyto informace jste si mohli přečíst v novém typu písma Comenia Script, kterým mají naši prvňáčci možnost učit se psát od školního roku 2013/2014.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD SE NA NAŠÍ ŠKOLE USKUTEČNÍ:
v pátek 24. 1. 2014 od 13.30 – 17.00 hod. 
v sobotu 25. 1. 2014 od 8.30 – 11.00 hod.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 
567 323 540 nebo e-mailu nosek@zs-demlova.ji.cz

www.zsdemlovaji.cz

Základní škola speciální a Praktická škola 
Jihlava, příspěvková organizace, Březinova 31

Základní škola speciální a Praktic-
ká škola Jihlava nabízí Vašim dětem 
vzdělávání v menší škole rodinného 
typu, realizované týmem zkušených 
speciálních pedagogů. Škola poskytu-
je základní a střední vzdělávání žákům 
se speciálními vzdělávacími potřebami 
z Jihlavy a okolí. 

Vzdělávání probíhá v nových pro-
storách školy, která je jednou z nej-
moderněji zařízených v ČR. Žáci mají 
k dispozici tělocvičnu, hřiště s umělým 
povrchem, relaxační místnost, kera-
mickou dílnu, víceúčelovou dílnu, 
cvičnou kuchyň a byt, učebnu infor-
mačních technologií a centrum pro 
fyzioterapii. 

Zaměření školy na výchovu ke zdra-
vému životnímu stylu se promítá 
v důrazu na sportovní aktivity žáků a ši-
rokou nabídku volnočasových aktivit. 
V hodinách tělesné výchovy se zamě-
řujeme na fyzioterapii, prevenci vadné-
ho držení těla a obezity dětí. Žáci chodí 
celoročně jednou týdně plavat.

Škola se specializuje zejména na 
vzdělávání žáků s poruchami autistic-
kého spektra, kterým nabízí strukturo-
vané vyučování a programy na podpo-

ru komunikace a sociálního chování. 
Žáci při výuce využívají iPady, komu-

nikátory s hlasovým výstupem a inter-
aktivní tabule. Každá třída je vybavena 
počítačem s připojením k internetu. 

Žáci se pravidelně účastní a získáva-
jí ocenění ve výtvarných, sportovních 
a hudebních soutěžích pořádaných 
městem Jihlava, ale často i státními 
a mezinárodními organizacemi. Ve 
škole působí hudební skupina Raraši, 
která vystupuje na veřejnosti a sklízí 
velké úspěchy.

V rámci speciálních terapií nabízí-
me žákům: arteterapii, muzikoterapii, 
hydroterapii, haloterapii, canisterapii, 
trampolining, bazální stimulaci, orofa-
ciální stimulace, arteterapii a muziko-
terapii. 

Škola nabízí žákům odpolední zá-
jmovou činnost: kroužky hudební, 
dramatický, výtvarný, speciální cyklis-
tiku, bocciu, informatiku, plavání, mo-
derní gymnastiku a stolní tenis. Pro žá-
ky druhého stupně a praktické školy ve 
škole funguje aktivační centrum, které 
poskytuje zájmové vzdělávání v kur-
zech: Lidová řemesla, Technické práce 
a Svět okolo nás a orientace v něm. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA,
HAVLÍČKOVA 71

Pohodová tvořivá škola
Jsme plně organizovaná městská základní škola v Jihlavě. 
Ve škole je patnáct tříd, ve kterých je 340 žáků. 
Budova školy je kapacitně plně vytížena. 
Pro výuku hudební výchovy, přírodních věd a pro  
výuku informatiky jsou upraveny tři kmenové 
učebny jako poloodborné.
V kmenové učebně je také školní žákovská  
knihovna.
Ve škole máme tyto odborné učebny: dílny, keramika,  
kuchyňka, tělocvična.
Je zde výdejna obědů se školní jídelnou, strava je do- 
vážena ze ZŠ Jihlava, Kollárova 30.
V budově školy je i školní družina se samostatným  
vchodem s pěti fungujícími odděleními.  Pro svoji čin-
nost využívá část příslušně vybavené školní zahrady. 
Výuku ve škole doplňuje řada pravidelných aktivit  
(projektové dny, vánoční besídky, organizace diva-
delního festivalu, lyžařský výcvikový kurz, přírodo-
vědné konference…)
Škola využívá pěkný přírodní areál se dvěma hřišti, zahradou s výukovým  
jezírkem a zahradou školní družiny s altánem.

Zápis do prvních tříd se na naší škole uskuteční:
24. 1. 2014  14.00 – 18.00 hod., 25. 1. 2014     9.00 – 11.00 hod.

www.zshavlickova.ji.cz

Pro rodiče žáků nabízíme poraden-
ský servis v otázkách sociálních, zdra-
votních a vzdělávacích. 

Zápis do Základní školy speciální 
a Praktické školy Jihlava proběhne 
v pátek 24. ledna 2014 od 8 do 16 
hodin. Zápis je také možné realizo-
vat dodatečně po osobní dohodě: 
tel: 567 333 644. Informace o aktu-
álním dění ve škole získáte také na 
www.pomskola.cz.

K zápisu si připravte občanský 
průkaz, rodný list dítěte, dopo-
ručení školského poradenského 
zařízení (SPC, PPP). V případě 
žádosti o odklad školní docházky 
doložte doporučení odborného 
lékaře nebo klinického psycho-
loga. 

Těšíme se na všechny, kteří projeví 
o vzdělávání v naší škole zájem.


