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Zápis do ZŠ a MŠ

NJR – DUBEN 2018

Zápis dětí do 1. tříd a přípravných tříd základních škol
zřizovaných statutárním městem Jihlava pro školní rok 2019/2020

Zápis dětí do 1. tříd a přípravných tříd základních škol
zřizovaných statutárním městem Jihlava se uskuteční ve
dnech 12. a 13. dubna 2019 a v
ZŠ speciální a Praktické škole
Jihlava dne 12. dubna 2019.

Informace o místě a časovém harmonogramu zápisu budou zveřejněny řediteli jednotlivých škol formou
vývěsek na budovách škol. Zákonný
zástupce dítěte je povinen přihlásit
školou povinné dítě k zápisu do školy.

Povinná školní docházka začíná
počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý
rok. To znamená, že povinnost dostavit se k zápisu do 1. třídy základní školy pro školní rok 2019/2020
se vztahuje na děti narozené od 1.
9. 2012 do 31. 8. 2013 a dále děti,
kterým byl při zápisu v dubnu 2018
povolen odklad školní docházky o
jeden rok.
Není-li dítě po dovršení šestého
roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho
zákonný zástupce, odloží mu ředitel

školy začátek školní docházky o jeden školní rok.
O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě odborného posouzení lékaře a příslušného
poradenského zařízení. Povinnost
dostavit se k zápisu se vztahuje i na
děti, u kterých je předpoklad odkladu školní docházky.
K zápisu je nutné s sebou přinést
rodný list dítěte a občanský průkaz
zákonného zástupce. Povinnost zapsat žáka se škole ukládá podle jejího 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 spádovou oblast a vybraná
škola má naplněnou kapacitu, nemusí ředitel školy požadavku zákonných
zástupců vyhovět.
O nepřijetí jsou zákonní zástupci
dítěte ředitelem školy písemně vyrozuměni a dítě bude přijato do školy
ve spádovém obvodu podle místa
bydliště. Ředitel/ka školy vyrozumí
o přijetí dětí zákonné zástupce obvyklým způsobem.
OŠKT – Hana Ustohalová

Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, p.o.

Březinova 31, 586 01 Jihlava
telefon: 567 333 644
www.pomskola.cz
Motto školy: „Každé dítě potřebuje zažít úspěch.“
Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava nabízí vašim dětem
vzdělávání v menší škole rodinného
typu, realizované týmem zkušených
speciálních pedagogů. Škola poskytuje základní a střední vzdělávání
žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami z Jihlavy a okolí.
Vzdělávání probíhá v nových prostorách školy, která je jednou z nejmoderněji zařízených v ČR. Žáci
mají k dispozici tělocvičnu, hřiště
s umělým povrchem, relaxační místnost, keramickou dílnu, víceúčelovou dílnu, cvičnou kuchyň a byt,
učebnu informačních technologií a
centrum pro fyzioterapii.
Škola nabízí individuálně strukturované vyučování a programy na podporu komunikace a sociálního chování.
Žáci při výuce využívají Ipady, komunikátory s hlasovým výstupem a interaktivní tabule a displeje. Každá třída

je vybavena počítačem s dotykovou
obrazovkou, možností alternativního
ovládání a připojením k Internetu.
Výchova ke zdravému životnímu stylu se promítá v přizpůsobených sportovních aktivitách žáků a široké nabídce volnočasových aktivit pro celou
rodinu. V hodinách tělesné výchovy se
zaměřujeme na fyzioterapii, prevenci
vadného držení těla a obezity dětí. Žáci
chodí celoročně jednou týdně plavat.
Daří se nám vytvářet příjemné a
bezpečné klima a pozitivně ovlivňovat vztahy mezi žáky.
Žáci se pravidelně účastní výtvarných, sportovních a hudebních soutěží, ve kterých často dosahují i mezinárodních úspěchů. Ve škole působí
hudební skupina Raraši, která často
reprezentuje školu na veřejnosti.
V rámci speciálních terapií nabízíme žákům arteterapii, muzikoterapii,
ergoterapii, hydroterapii, haloterapii,
canisterapii, cavioterapii, trampolining, bazální stimulaci, orofaciální
stimulaci.
Škola nabízí žákům odpolední zájmovou činnost např.: kroužky hudební, dramatický, výtvarný, speciální cyklistiku, bocciu, informatiku,
plavání, moderní gymnastiku a stolní tenis.
Zápis do Základní školy speciální
a Praktické školy Jihlava proběhne v
pátek 12. dubna 2019 od 8 do 14 hodin. Zápis je také možné realizovat
dodatečně po osobní dohodě: tel:
567 333 644. Informace o aktuálním

ZŠ Jihlava Křížová 33, příspěvková organizace
Beseda o školní zralosti
Vážení rodiče,
zveme vás na besedu zaměřenou
na téma školní zralosti.
Dozvíte se
Jak připravit své dítě na vstup do 1. třídy.
Desatero úspěšného školáka.
Kdy odložit povinnou školní docházku.
2. dubna 2019 od 16 do 17 hodin ve třídě 4. B
Přednášející: Mgr. Pavlína Ondráková
učitelka prvního stupně základní školy, speciální pedagog

dění ve škole získáte také na www.
pomskola.cz
K zápisu si připravte občanský
průkaz, rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte a doporučení
podpůrných opatření pro vzdělá-

vání žáka se zdravotním znevýhodněním (vystaví SPC). V případě
žádosti o odklad školní docházky
doložte doporučení školského poradenského zařízení (SPC) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

