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Kde nás najdete?
v klidné části Jihlavy – část Bedřichov – obytná zóna 
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 23 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, keramický, 
loutkářský, 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 

Základní škola Jihlava, Kollárova 30
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  
09. 01. 2015 (8:00-18:00) 10. 01. 2015 (8:00-12:00)
zavolejte na telefonní čísla 567563571 nebo 567563572 
navštivte naše nové stránky  www.zskol.ji.cz 

Ve školním roce 2015/2016 budeme opět otevírat přípravnou třídu
Co můžeme nabídnout žákům přípravné třídy:
1. Umístění třídy v samostatné budově (pouze s žáky prvních tříd).
2. Zajištěný provoz od 5:45 hod. do 16:45 hod.
3. Samostatná šatna.
4.  Stravování ve školní jídelně v doprovodu učitelky samostatně před přícho-

dem ostatních dětí. Možnost výběru ze dvou nabízených chodů.
5. Individuální přístup dle konkrétních potřeb dítěte.
6. Příprava na školní docházku.

logopedická průprava 
grafomotorická průprava 
procvičování prostorových vztahů 
nácviky sluchové analýzy a sluchové syntézy 
procvičování sluchové a zrakové paměti 

7. Pravidelná příprava
matematické představy 
jazyková výchova 
výtvarná výchova 
pracovní činnosti 
hudební výchova 
procvičování dovedností i na interaktivní tabuli 
možnost využití počítačové učebny školy 

8. Pohybová příprava
pravidelné hodiny tělesné výchovy ve školní tělocvičně a na školním hřišti 
možnost vyžití na dětském hřišti u školy (prolézačky, klouzačky, pískoviště  
atd.)
využití samostatných prostor školní družiny v dopoledních i odpoledních  
hodinách
nápravná pohybová cvičení s možností zaměření na cviky pro děti s ADHD 
JÓGY na židličkách 
dechová cvičení 

pořádá
ZÁPIS DO 1. TŘÍD

23. 1. 2015 14 – 17 hod., 24. 1. 20159 – 11 hod.
s sebou: občanský průkaz obou rodičů a rodný list dítěte.

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5

ZŠ se nachází uprostřed městské části Na Slunci na okraji Jihlavy. V těsném 
sousedství je oddychová zóna lesoparku s vodní nádrží Stará Plovárna.

Uvnitř pavilonového komplexu budovy jsou učebny tříd vybavené au-
diovizuální technikou, jazyková laboratoř, počítačové pracovny, multime-
diální pracovna, interaktivní tabule v učebnách tříd, chemicko-fyzikální 
laboratoř, hudebna, univerzální dílna kovo-dřevoobráběcí, cvičný byt s ku-
chyňkou, nové šatní skříňky, nově vybavené prostory pro školní družinu, 
knihovna se studovnou, informační centrum vybavené počítači, dvě tělo-
cvičny, posilovna. 

K aktivnímu trávení volného času v době mimo vyučování slouží školní 
družina a školní klub. Škola je vybavena i pro celou řadu netradičních sportů 

- minigolf, soft bal, fl orbal, lakros, stolní tenis, tenis. Areál zdraví má rozlohu 
téměř dva hektary. Slouží nejen k výuce tělesné výchovy, ale i ke sportovní-
mu využití obyvatel městské části Na Slunci.

Od 1. 9. 2015 bude v budově školy také nově zřízená mateřská škola se 4 
odděleními pro 100 dětí, do které zápis proběhne v dubnu 2015.

Nabízíme: 
výuku českého jazyka v 1. ročníku analyticko-syntetickou metodou 
povinné cizí jazyky: anglický od 1. ročníku, německý od 7. ročníku 
nepovinné cizí jazyky pro zájemce: francouzský, ruský, španělský 
informatika od 3. ročníku 
důraz na rozvoj osobnosti (etická výchova, zdravý životní styl, sport)  
dostatečnou kapacitu školní družiny, širokou nabídku zájmových oddělení 

A navíc?
pro všechny prvňáčky školní potřeby, učebnice a učební texty v hodnotě  
1 300 Kč zdarma
Provoz školní družiny od 6,00 do 16,00 hod. (příp. dle potřeby do  
17 hod.)
Škola zajišťuje stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou jídel, celodenní  
pitný režim.

www.zsplovarna.ji.cz, skola@zsplovarna.ji.cz


