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Zápis dětí do 1. tříd a příprav-
ných tříd základních škol zřizova-
ných statutárním městem Jihlava 
se uskuteční ve dnech 23. a 24. 
ledna 2015 a v ZŠ speciální a Prak-
tické škole Jihlava 23. ledna 2015.

Informace o místě a časovém har-
monogramu zápisu budou zveřejně-
ny řediteli jednotlivých škol formou 
vývěsek na budovách škol. 

Zákonný zástupce dítěte je povi-
nen přihlásit školou povinné dítě k 
zápisu do školy. Povinná školní do-
cházka začíná počátkem školního 

roku, který následuje po dni, kdy dí-
tě dovrší šestý rok. 

To znamená, že povinnost dostavit 
se k zápisu do 1. třídy základní školy 
pro školní rok 2015/2016 se vztahu-
je na děti narozené od 1. 9. 2008 do 
31. 8. 2009 s výjimkou dětí, které již 
školní docházku zahájily. 

Není-li dítě po dovršení šestého 
roku věku tělesně nebo duševně při-
měřeně vyspělé a požádá-li o to jeho 
zákonný zástupce, odloží mu ředitel 
školy začátek školní docházky o je-
den školní rok. 

O odkladu školní docházky rozho-
duje ředitel školy na základě odbor-
ného posouzení lékaře a příslušného 
poradenského zařízení. 

Povinnost dostavit se k zápisu se 
vztahuje i na děti, u kterých je před-
poklad odkladu školní docházky. 
K zápisu je nutné s sebou přinést 
rodný list dítěte a občanský průkaz 
zákonného zástupce. Povinnost za-
psat žáka se škole ukládá podle její-
ho stanoveného školského obvodu 
(tj. podle místa trvalého bydliště). 
Právem každého rodiče je možnost 

volby školy pro své dítě. V případě, 
že rodiče zvolí školu mimo spádo-
vou oblast a vybraná škola má napl-
něnou kapacitu, nemusí ředitel ško-
ly požadavku zákonných zástupců 
vyhovět. 

O nepřijetí jsou zákonní zástupci 
dítěte ředitelem školy písemně vyro-
zuměni a dítě bude přijato do školy 
ve spádovém obvodu podle místa 
bydliště. 

Ředitel školy vyrozumí o přije-
tí dětí zákonné zástupce obvyklým 
způsobem.

Zápis dětí do 1. tříd 
a přípravných tříd základních škol 
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Základní škola Jihlava, E. Rošického 
2 byla otevřena dne 1. 9.1958, odlou-
čené pracoviště na Jarní 22 pak bylo ke 
škole připojeno v roce 2007. První a 
2. ročník, 2 přípravné třídy jsou umís-
těny 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, neboť s areálem přímo sou-
sedí dvě fotbalová hřiště s umělým po-
vrchem a plavecký bazén. S plaváním 
i fotbalem je u nás možno začít již od 
první třídy formou zájmových útvarů 
(kroužků). To však nejsou jediné mož-
nosti mimovýukových aktivit. Z nabí-
zených kroužků, ať již se sportovním 
zaměřením – aerobik, fl orbal, basket-
bal, kopaná, badminton, horolezec-
tví, zájmová tělesná výchova atd., tak 
i tvůrčích – dramatický, hra na fl étnu, 
sborový zpěv, výtvarný, keramický… 
V neposlední řadě i kroužek zdravově-
dy, turistiky, cizích jazyků AJ, NJ, FJ a 
výpočetní techniky. Možnosti zabavení 
a realizace jsou pro každého ze zhruba 
810 žáků umístěných v 28 třídách a 
dvou přípravných třídách. V devátém 
ročníku samozřejmé nechybí semináře 
z českého jazyka, matematiky, cizích ja-
zyků a fyziky pro přípravu na přijímací 
zkoušky na střední školy. I díky tomu 
je každoročně vysoké procento žáků, 
kteří přijímací zkoušky zvládli úspěšně 
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 
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k dispozici školní družina. Zde jsou 
pořádány 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 tělo-
cvična. Rovněž vybavení informační-
mi technologiemi je na vysoké úrovni, 
škola disponuje 18 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 
dataprojektory a interaktivní tabule.

Pro žáky se sociálním znevýhodně-
ním, odkladem školní docházky jsou 
ve škole zřízeny dvě přípravné třídy, 
které dětem slouží k vyrovnání jejich 
handicapu a k úspěšnému zvládnutí 
vstupu do 1. ročníku základní školy.

Více informací na www.zsrosi.cz

Základní škola speciální a Praktic-
ká škola Jihlava nabízí Vašim dětem 
vzdělávání v menší škole rodinného 
typu, realizované týmem zkušených 
speciálních pedagogů. Škola posky-
tuje základní a střední vzdělávání žá-
kům se speciálními vzdělávacími po-
třebami 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, venkovní a 
vnitřní trampolínu, relaxační míst-
nost, zázemí pro rehabilitaci a per-
ličkovou lázeň, keramickou dílnu, 
víceúčelovou dílnu, cvičnou ku-
chyň cvičný byt, učebnu informač-
ních technologií a centrum pro fy-
zioterapii. 

Zaměření školy na výchovu ke zdra-
vému životnímu stylu se promítá 
v důrazu na sportovní aktivity žáků a 
širokou 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 autis-
tického spektra, kterým nabízí struk-
turované vyučování a programy na 
podporu komunikace a sociálního 
chování. 

Žáci při výuce využívají I pady, ko-
munikátory s hlasovým výstupem 
a interaktivní tabule. Každá třída je 
vybavena počítačem s připojením 
k internetu. 

Žáci se pravidelně účastní a zís-
kávají ocenění ve výtvarných, spor-
tovních a hudebních soutěžích po-
řádaných městem Jihlava, ale také i 
státními a mezinárodními organiza-

cemi. Ve škole působí hudební sku-
pina Raraši, která reprezentuje školu 
na veřejnosti a sklízí velké úspěchy.

V rámci speciálních terapií nabízí-
me žákům: arteterapii, ergoterapii, 
animoterapii, muzikoterapii, hydro-
terapii, rehabilitační plavání, halote-
rapii, trampolining, bazální stimula-
ci, orofaciální stimulace. 

Škola nabízí žákům odpolední zá-
jmovou činnost: kroužky hudební, 
dramatický, výtvarný, speciální cyk-
listiku, bocciu, informatiku, plavání, 
moderní gymnastiku, stolní tenis, 
angličtinu sluchovou formou. 

Po ukončení povinné školní do-
cházky mohou žáci pokračovat ve 
vzdělávání v praktické škole jednole-
té a v praktické škole dvouleté.

Pro rodiče žáků nabízíme pora-
denský servis v otázkách sociálních, 
zdravotních a vzdělávacích. 

Zápis do Základní školy speciální 
a Praktické školy Jihlava proběhne 
v pátek 23. ledna 2015 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, doporu-
čení školského poradenského za-
řízení (SPC, PPP). 

V případě žádosti o odklad škol-
ní docházky je nutné doložit: 

doporučení školského poraden- 
ského zařízení,
doporučení odborného lékaře  
nebo klinického psychologa. 

Těšíme se na všechny, 
kteří projeví o vzdělávání 

v naší škole zájem.

Základní škola speciální 
a Praktická škola Jihlava, 

příspěvková organizace, Březinova 31


