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Zaměření školy:
Škola, která má zkušenosti a podmínky být nadále zaměřena na výuku ci-

zích jazyků, na zdravý životní styl a využívání moderních informačních 
technologií.

Našim žákům nabízíme:
anglický jazyk  od 1. třídy, německý jazyk od 6. ročníku, využití metody 
CLIL na 1. stupni 
výměnné pobyty  žáků v Holandsku, Rakousku, studijní pobyt v Anglii
program „ Zdravá škola“ 
projekt  Cesty k aktivnímu učení podpořený z ESF
celoškolní aktivity – Veletrh zdraví, Evropský den jazyků, Svět práce, Jako  
ryba ve vodě
blokové a projektové vyučování:  Lexikon kouzel podzimu, Barevný pod-
zim, Ajax, Jihlava – místo, kde žijeme, MaFyáČek, PřiVýDěj, Tělorob …
sportovní kurzy  
bohatý výběr  zájmových aktivit
vyhledávání informací v našem  informačním centru
využívání  školní knihovny
dvě  počítačové učebny
používání  interaktivní tabule ve výuce 
zajištěný  pitný režim
výběr ze dvou jídel v naší  moderně vybavené jídelně
vyžití na  přestávkovém dvoře
relaxační koutky  na chodbách

Za důležité považujeme, aby se žáci naučili:
získané poznatky prakticky využívat 
obhájit svůj názor a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí 
formulovat a vyjadřovat své myšlenky, naslouchat druhým a vhodně reagovat 
pozitivně přistupovat ke společné práci 
vytvářet a dodržovat pravidla 

Naším společným cílem je uplatnění žáků 
ve společnosti u nás i v zahraničí.

Odpoledne otevřených dveří v úterý 21. ledna 2014 od 14:30 hod.
V případě zájmu o konzultaci nebo prohlídku v jiném termínu kontak-

tujte vedení školy: riha.pavel@zsobreziny.cz, tel.: 567 573 850 
www.zsobreziny.cz

ZŠ T. G. Masaryka 
Jihlava, Žižkova 50

V každém ročním období se na naší škole žáci vzdělávají pod vedením zku-
šených a trpělivých pedagogů.

Je pro nás samozřejmostí:
poskytovat žákům to nejlepší možné vzdělání 
umožňovat přístup k informacím 
vést výuku s přihlédnutím k individuálním potřebám každého jednotlivce 
rozvíjet talent a nadání v širokém spektru dovedností 
vytvořit příjemné a nekonfl iktní prostředí pro děti 
pracovat v moderně vybavených učebnách 
pravidelně komunikovat s rodiči 
být zapojeni do projektů a soutěží a dosahovat v nich výborných výsledků 
dávat žákům prostor pro vyjádření svých myšlenek, nápadů a připomínek 
vést dialog učitel-žák na úrovni vzájemné slušnosti a respektu 
Škola je zaměřena na otevřenost – škola pro každého, praktičnost – škola 

pro život, slušnost – podmínka pro život ve společnosti.
PROHLÍDKA  ŠKOLY 16. 1. 2014 14 – 16 hodin

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
pátek 24. 1. 2014 14 – 17 hodin, sobota25. 1. 2014 9 – 11 hodin

Staňme se navzájem inspirací v každodenním životě a dokažme, 
že otevřenost, praktičnost a slušnost jsou nejenom mott em naší školy.

Příjemné motivující prostředí
Moderně vybavené třídy s relaxač- 
ními zónami, infocentrum (kopír-
ka, internet, knihovna), dvě počí-
tačové učebny, tři tělocvičny, dvě 
hřiště, odborné učebny jazyků, 
chemie, biologie, zeměpisu, fyzi-
ky, cvičný byt, keramická dílna.

Moderní výuka
Výuka anglického jazyka a počíta- 
čů od 1. třídy, druhý cizí jazyk od 
7. třídy (německý, ruský, španěl-
ský), zajímavá nabídka volitelných 
předmětů, moderní formy výu-
ky, projekty EU a projektové dny 
(Ekoden), zkušení a vstřícní učite-
lé, individuální přístup.

Je o ně postaráno celý den
Školní družina funguje denně od  
5:45 do 16:45 hodin, pořádá růz-
né akce a výlety. Ve školní jídelně 
denně nabídka dvou jídel s mož-
ností volit přes internet, čipový 
systém.

Zapojují se do mnoha různých akcí
Vánoční besídky, talentové sou- 
těže, Recyklohraní, Bruslařská 
škola, Kinderiáda, Sportovní liga, 
Seifertka Cup ve fl orbale, lyžařský 
kurz, outdoorový kurz, zájezdy do 
Anglie a Španělska, výlety, exkur-
ze, akce Žákovského parlamentu.

U nás se nenudí
Pestrá nabídka sportovních i jiných  
kroužků: fl orbal, vybíjená, kobu-
do, tanec, roztleskávačky, mo derní 
gymnastika, keramika, výtvarný, 

vaření, dramaťák, fl étny, šikovné 
ruce, zábavná matematika, angličti-
na s inter. tabulí.
Ve sportovních třídách hrají chlap- 
ci lední hokej, dívky mají moderní 
gymnastiku a krasobruslení.

Den otevřených dveří
9. 1. 2014 od 15 do 18 hod. 
Zápis do 1. tříd – 24.1.2014 

(14–18 h.) a 25.1.2014 (9–11 h.)

Charakteristika Základní školy 
Jihlava, E. Rošického 2

Naše škola se nachází na ulici E. Ro-
šického 2 v Jihlavě, odloučené praco-
viště s 1. a 2. ročníkem, 2 přípravnými 
třídami je umístěno na odloučeném 
pracovišti školy na ul. Jarní 22. Jsme 
škola s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy se zaměřením na plavání 
a fotbal. Tomu nahrává i umístění, ne-
boť s areálem přímo sousedí fotbalové 
hřiště s umělým povrchem a plavecký 
bazén. S plaváním i fotbalem je u nás 
možno začít již od první třídy formou 
zájmových útvarů (kroužků). To však 
nejsou jediné možnosti mimovýuko-
vých aktivit. Z nabízených kroužků, 
ať již se sportovním zaměřením – ae-
robik, fl orbal, basketbal, kopaná, ho-
rolezectví, zájmová tělesná výchova 
atd., tak i tvůrčích – dramatický, hra 
na fl étnu, sborový zpěv, výtvarný, ke-
ramický… V neposlední řadě i krou-
žek zdravovědy, cizích jazyků AJ, NJ, 
FJ a výpočetní techniky. Možnosti za-
bavení a realizace jsou pro každého ze 
zhruba 750 žáků. V devátém ročníku 
samozřejmé nechybí semináře z čes-
kého jazyka, matematiky, cizích jazy-
ků a fyziky pro přípravu na přijímací 
zkoušky na střední školy. I díky tomu 
je každoročně vysoké procento žáků, 
kteří přijímací zkoušky zvládli úspěš-

ně a byli přijati ke studiu. 
Z cizích jazyků, které se na naší 

škole vyučují povinně od třetí tří-
dy, se děti učí angličtinu a od 7. roč. 
druhý jazyk němčinu, popř. ruštinu. 
Zájemci o francouzštinu mohou na-
vštěvovat kroužek. 

Pro mladší žáky je samozřejmě 
k dispozici školní družina. Zde jsou 
pořádána rekreační odpoledne, jež 
mají bohatou náplň od turistických 
výletů po okolí, návštěvu kina a diva-
dla, Vodního ráje, po různé exkurze 
a besedy, např. s hasiči, policií atd. 

Hlavní budova školy prošla v posled-
ní době celkovou rekonstrukcí. Pro 
žáky jsou k dispozici skříňky namísto 
společných šaten, zcela nové sociální 
zařízení. Po celé škole je nové osvětle-
ní. Došlo ke kompletní výměně škol-
ního nábytku. Výměnou palubovky 
a basketbalových košů prošla velká tě-
locvična. Rovněž vybavení informační-
mi technologiemi je na vysoké úrovni, 
škola disponuje 15 interaktivními ta-
bulemi. V současné době naše zařízení 
provozuje dvě počítačové učebny, jed-
nu multimediální učebnu. V každé tří-
dě je připojení k internetu ADSL, v ně-
kolika učebnách byly instalovány nové 
diaprojektory a interaktivní tabule.

 Mgr., Bc. František Svoboda, ŘŠ

Základní škola Jihlava, 
E. Rošického 2, 586 04 Jihlava


