
Zápis do ZŠ  a MŠ NJR –  DUBEN 2019STRANA 24

pořádá

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

12. 4. 2019  14 – 17 hod.

13. 4. 2019 9 – 11 hod.

s sebou: občanský průkaz obou ro-
dičů a rodný list dítěte.

Základní škola a mateřská škola se 
nachází uprostřed městské části Na 
Slunci na okraji Jihlavy. V těsném sou-
sedství je oddychová zóna lesoparku s 
vodní nádrží Stará Plovárna.

Nabízíme 
výuku českého jazyka v 1. ročníku  ז
analyticko-syntetickou metodou
povinné cizí jazyky: anglický od 1.  ז
ročníku, německý od 7. ročníku
nepovinné cizí jazyky pro zájem- ז
ce: francouzský, ruský
informatika od 3. ročníku ז
důraz na rozvoj osobnosti (etic- ז
ká výchova, zdravý životní styl, 
sport) 
dostatečnou kapacitu školní dru- ז
žiny, širokou nabídku zájmových 
oddělení
dyslektickou asistentku a školní  ז
logopedku

Celoškolní akce
kulturní programy, ekologická vý- ז
chova, sportovní dny a soutěže, 
lyžařský výcvik
Noc s Andersenem, Běh čaroděj- ז
nic, Den matek, Den učitelů, Den 
Země
spolupráce s MŠ, mikulášské a vá- ז
noční aktivity
bibliografická příprava v Městské  ז
knihovně, přednášky v muzeu 
výlety a vlastivědná putování,  ז
výlov rybníka, planetárium, his-
torické památky Prahy, odborné 
exkurze

A navíc?
Opět otevíráme první třídu s roz-

šířenou výukou pohybových aktivit 
v trvání dvou hodin týdně. Tyto akti-
vity jsou zajišťovány prostřednictvím 
Školního sportovního klubu nad rá-
mec základní školní docházky vždy 
v odpoledních hodinách a nejsou na 
úkor kvality běžného školního reži-
mu. Rozšířenou výuku pohybových 
aktivit povedou učitelé tělesné vý-
chovy nebo trenéři s minimální kva-
lifikací licence „C“. 

pro všechny prvňáčky školní potře-
by, učebnice a učební texty v hodno-
tě 1 300 Kč zdarma

Provoz školní družiny od 6,00 do 
16,00 h., v případě zájmu lze využít 
odpolední provoz naší mateřské ško-
ly od 16 do 17.30 h. 

Škola zajišťuje stravování ve školní 
jídelně – výběr ze dvou jídel, celo-
denní pitný režim.

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

Základní škola a mateřská škola Jihlava,  
Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace


