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

Zápis dětí do 1. třídy bude probíhat „VE ŠKOLE SPORTU“, kde budou 
děti plnit jednoduché úkoly.

 Vzděláváme podle školního vzdělávacího programu Otevřená škola vy-
cházejícího  z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
s přílohou (LMP)

 Vzděláváme podle školního vzdělávacího programu Otevřená škola  vy-
cházejícího z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

 Vzděláváme dle individuálních vzdělávacích plánů

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace vzdě-
lává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bezplatně poskytuje žákům  
nejvyšší stupeň podpůrných opatření vzděláváme také děti v posledním roce 
před zahájením povinné školní docházky v přípravné třídě základní školy 
podle §47 školského zákona.

DĚTEM A JEJICH ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM NABÍZÍME:
• Nově opravenou bezbariérovou školu v klidné lokalitě Jihlava 
• Sportovní areál otevřený v listopadu 2015 – multifunkční hřiště, venkov-

ní posilovnu, hřiště na petanque, venkovní učebnu, kuličkovou dráhu, 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 speciálních peda-

gogů
• 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 školního vzdělávacího programu Otevřená škola vychá-

zejícího z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílo-
hou (LMP)

• Vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Otevřená škola vychá-
zejícího z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

• Vzdělávání dle individuálních vzdělávacích plánů
• Výuku v mnoha odborných učebnách (počítačová pracovna, multimedi-

ální pracovna, přírodovědná a společenskovědní pracovna, dílna výtvarných 
prací, keramická dílna, dřevodílna, kovodílna, hudebna, mini zahradnictví, 
cvičný byt), v tělocvičně, v relaxačních místnostech, ve snoezelenu

• Žáci mohou využívat ve výuce i v zájmových činnostech nové vybavení 
- trampolínu, boxovací trenažéry, posilovací lavice, běžecké pásy, rotopedy, 
malé trampolíny, TRX, fl owin, bosu, bicí soupravy a mnoho dalších pomů-
cek 

• Škola má  informační centrum, školní knihovnu
• Pro každé dítě máme k dispozici víceúčelovou pomůcku – drumben. Jsme 

první škola na světě, která pořídila drumbeny  pro všechny děti a začala je vy-
užívat ve výuce.

• Poradenské služby 
• Individuální logopedická péče 
• Zajištění obědů ve školní výdejně
• Škola je zapojena do mezinárodního programu sítě Ekoškol , celostát-

ního programu Recyklohraní, Ovoce a zelenina do škol, Mléko v evrop-
ských školách. 

REALIZUJEME PROJEKTY: 
• Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách
• Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností základních škol 

města Jihlavy v přírodních a technicky zaměřených předmětech
• Praktická environmentální výuka
• Zapojujeme se do rozvojových programů MŠMT

Dovolujeme si vás pozvat na Den otevřených dveří, vánoční jarmark, 
kulturní program – Kouzelné Vánoce k příležitosti 90. výročí péče o děti 

se speciálními vzdělávacími potřebami v Jihlavě – založení školy
ve středu  16. prosince 2015 od    9:30 hodin do 17:00 hodin
ve čtvrtek 17. prosince 2015 od 10 :00 hodin do 16:00 hodin

Prohlídky školy je také možná po domluvě s ředitelkou školy.
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

Těšíme se na vás.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6,
příspěvková organizace

Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok  2016/2017 se uskuteční:
v pátek 22. ledna 2016 od 10.00 do 17.00 hodin
v sobotu 23. ledna 2016 od 9.00 do 11.00 hodin Vážení rodiče,

tak jako každý školní rok znovu otevíráme úspěšný přípravný ročník pro děti:
- v posledním roce před zahájením školní docházky nebo 
- s odkladem školní docházky. 

Přípravná třída je určena pro děti především těch rodičů, kteří si přejí, aby se 
jejich dítě bezproblémově začlenilo do vzdělávacího procesu od první třídy zá-
kladní školy a předešlo se tak případným neúspěšným začátkům ve školní do-
cházce. 

CO NABÍZÍ PŘÍPRA VNÁ TŘÍDA? 
 výuka probíhá denně v délce čtyř vyučovacích hodin, tj. od 8:00 do 11:40 

hodin, jednou  týdně v délce pěti vyučovacích hodin, tj. do 12:35 hodin
 dětem je k dispozici stravování v naší školní jídelně, po dohodě i pobyt ve 

školní družině, která je otevřena v době od 6:30 do 15:30 hodin 
 docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do povinné 

školní docházky
 děti jsou v péči kvalifi kovaného  pedagoga a asistenta pedagoga, velkou 

výhodou je snížený počet dětí v kolektivu, což umožňuje pracovat s žáky in-
dividuálně a plnit tak jejich osobní plány sestavené na základě vyšetření PPP 
či SPC 

 děti mají k dispozici počítačovou učebnu, interaktivní tabule, tělocvičnu, 
cvičebnu, relaxační místnosti, snoezelen, dílnu pro výtvarné a pracovní činnos-
ti, sportovní areál, školní pozemek, informační centrum, školní knihovnu

 společně s žáky prvního stupně se účastní kulturních a sportovních akcí, 
výletů atd. 

 do školy mohou děti, na základě žádosti rodičů, využívat autobus pro pře-
pravu dětí v rámci města za doprovodu pedagoga/asistenta pedagoga

JAKÝ JE VÝCHOVNÝ A VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘÍPRA VNÉ TŘÍDY? 
• vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků, 
•rozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast 

matematických představ a oblast rozvoje poznání), 
• hudební výchova, 
• výtvarná výchova, 
• pracovní výchova, 
• tělesná výchova.  

CO JE TŘEBA UDĚLAT, POKUD BUDETE MÍT ZÁJEM O VZDĚLÁ-
VÁNÍ V PŘÍPRA VNÉ TŘÍDĚ?

• informovat se o tomto typu vzdělávání u zápisu dítěte do základní školy
• informovat se v Základní škole Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková or-

ganizace
• tel. 567 564 441 nebo 731 698 908 nebo na www. jungzs.cz
zápis do přípravné třídy se shoduje se zápisem do 1. třídy na uvedené škole

tj. v pátek 22. 1. 2016 od 10:00 do 17:00 hodin, 
v sobotu 23. 1. 2016 od 9:00 do 11:00 hodin

• nebo po telefonické domluvě, nejdéle do 31. 5. 2016 odevzdat vyplně-
nou žádost spolu s rozhodnutím o odkladu školní docházky a se zprávou z pří-
slušného školského poradenského zařízení

• u zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list 
dítěte,  potřebné doporučení - zprávu  z  příslušného školského poradenského 
zařízení, žádost  o přijetí lze vyzvednout  v Základní škole Jihlava, Jungmanno-
va 6, příspěvková organizace 

Přípravná třída

Základní škola Jihlava, Křížová 33
zve budoucí školáky a jejich rodiče

na

Více informací na www.zskrizova.cz nebo tel. 567 302 990

od 10.00 do 11.30 a od 14.00 do 15.30 hodin

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
22. ledna 2016 

od 14.00 do 17.00 hodin
23. ledna 2016 

od 9.00 do 11.00 hodin

Den otevřených dveří 7. ledna 2016


