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Předškolní vzdělávání se od školní-
ho roku 2017/2018 organizuje pro 
děti ve věku zpravidla od tří do šesti 
let, nově pak nejdříve od věku dvou 
let. Od příštího školního roku budou 
moci být přednostně přijaty děti od 
čtyř let, od září 2018 od tří let a od 
září 2020 také děti od dvou let. 

Povinný rok předškolního vzdělá-
vání se týká: 

- všech dětí, které do konce srpna 
daného roku dosáhnou věku pěti let 

- jsou státními občany České re-
publiky nebo jiného členského státu 
Evropské unie a pobývají na území 
ČR déle než 90 dnů 

- dále se povinnost týká i cizinců 
pobývajících v ČR trvale nebo pře-

chodně po dobu delší než 90 dnů 
- účastníků řízení o udělení mezi-

národní ochrany. 
Povinný rok předškolního vzdělá-

vání lze plnit pravidelnou docházkou 
do mateřské školy, a to souvislou 
čtyřhodinovou účastí. Dále je možné 
vzdělávat dítě individuálně, přičemž 
jej může vzdělávat doma rodič nebo 
může dítě navštěvovat jiné zařízení 
a do spádové mateřské školy přijde 
pouze na ověření úrovně osvojování 
očekávaných výstupů v jednotlivých 
oblastech podle RVP PV. Vzdělávat 
se může dále za určitých okolností v 
přípravné třídě základní školy nebo 
v zahraniční škole na území České 
republiky. -tz-

Rok předškolního vzdělávání v MŠ

ZŠ Jihlava, Demlova 32
se uskuteční

ve čtvrtek 20. 4. 2017 
od 8.00 – 13.00 hod.

v pátek 21. 4. 2017 
od 8.00 – 13.00 hod.

Den otevřených dveří proběhne 
vúterý 4. 4. 2017 

od 8.00 – 16.00 hod.

ŽÁKŮM TÉTO TŘÍDY NABÍ-
ZÍME:

- Menší kolektiv podobných vrstev-
níků

- Prostor pro tvořivost a respekto-
vání individuality a specifi ckých po-
třeb žáků

- Výuka psaní písmem Comenia 
Script

- Projektové vyučování, exkurze, 
výlety, netradiční školní akce, bese-
dy, ročníkové dny…

- Nadstandardní pedagogický pří-
stup, jehož cílem je naplnění vědo-

Zápis do třídy pro nadané děti
mostí, poznatků, emocí a sociálních 
potřeb žáků

- Celkový rozvoj osobnosti dítěte 
se zvláštním důrazem na podporu 
jeho kladného sebehodnocení, kom-
plexního myšlení, přirozené touhy 
po vědění, zkoumání a úspěchu ve
společnosti

- Využití prvků Hejného metody 
ve výuce matematiky

Rodiče s sebou vezmou:
1) občanský průkaz
2) rodný list dítěte
3) psychologickou zprávu 
(max. 1 rok starou) se závěrem, že 
se jedná o nadané dítě (Vyhláška 
197/2016 Sb.),
4) doporučení z MŠ
Vaše dotazy rádi zodpovíme na te-
lefonním čísle 567 579 021 nebo 
e-mailu nosek@zs-demlova.ji.cz
 -tz-

Demlova 3608/28
samostatný právní subjekt s odlou-

čenými pracovišti
MŠ Mašinka Demlova 34a, Jihlava 

a MŠ Na Stoupách 3, Jihlava

Zápis do těchto mateřských škol 
bude probíhat ve dnech 9. května od 
10.00 do 17.00 hod a 10. května od 
14.00 do 16.00 hod v Mateřské ško-
le a Speciálně pedagogickém cent-
ru Jihlava, příspěvková organizace, 
Demlova 28. V těchto dnech bude 
zároveň probíhat den otevřených 
dveří. V den zápisu rodiče odevzda-
jí vyplněnou žádost o přijetí do MŠ, 
kterou si mohou vytisknout z we-

bových stránek msdemlova.cz nebo 
osobně vyzvednout v MŠ. Na webo-
vých stránkách školy naleznete také 
kritéria přijímání dětí do MŠ pro 
školní rok 2017/2018 a postup u zá-
pisu. -tz-

Mateřská škola a Speciálně 
pedagogické centrum

ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71, příspěv-
ková organizace, Jihlava 58601

www.zshavlickova.ji.cz
· Vzdělávání je organizováno v dál-

kové formě.
· Do kurzu jsou přijímáni uchaze-

či, kteří nedokončili úplné základní 
vzdělání. 

· Na závěr  kurzu koná žák zkouš-
ky z předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem. Po úspěš-
ném vykonání zkoušek obdrží žák 
vysvědčení. 

Pravidla přijetí:
Přijati mohou být pouze žáci, kteří 

nezískali základní vzdělání (nemají 
na vysvědčení doložku o získání zá-
kladního vzdělání).

Přihlášku zašlete poštou na adre-
su školy nebo naskenujte a pošle-
te e- mail (viz níže) nejpozději do 
18. srpna!

Mgr. Jarmila Mořkovská
Tel: 567 570 206
E-mail: morkovska@zshavlicko-

va.ji.cz  -tz-

Kurz pro základní vzdělávání


