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Základní škola Jihlava, E. Rošického 2,
příspěvková organizace
586 01 Jihlava
tel. 731 420 000
e-mail : reditel@zsrosi.ji.cz
Charakteristika Základní školy
Jihlava, E. Rošického 2
Naše škola se nachází na ulici E. Rošického 2 v Jihlavě, odloučené pracoviště s 1. a 2. ročníkem, 2 přípravnými
třídami je umístěno na odloučeném
pracovišti školy na ul. Jarní 22.
Jsme škola s rozšířenou výukou
tělesné výchovy se zaměřením na
plavání a fotbal. Tomu nahrává i
umístění, neboť s areálem přímo
sousedí fotbalové hřiště s umělým
povrchem a plavecký bazén.
S plaváním i fotbalem je u nás
možno začít již od první třídy formou zájmových útvarů (kroužků).
To však nejsou jediné možnosti
mimoškolních aktivit.
Z nabízených kroužků, ať již se
sportovním zaměřením – aerobik,
florbal, basketbal, kopaná, badminton, zájmová tělesná výchova atd.,
tak i tvůrčích – dramatický, hra na
flétnu, sborový zpěv, výtvarný, keramický…
V neposlední řadě i kroužek zdravovědy, turistický a cizích jazyků
AJ, NJ a výpočetní techniky. Možnosti zabavení a realizace jsou pro
každého ze zhruba 940 žáků.
V devátém ročníku samozřejmě
nechybí semináře z českého jazyka,
matematiky, cizích jazyků a fyziky
pro přípravu na jednotné přijímací
zkoušky na střední školu.

I díky tomu je každoročně vysoké procento žáků, kteří přijímací
zkoušky zvládli úspěšně a byli přijati ke studiu.
Z cizích jazyků, které se na naší
škole vyučují povinně od třetí třídy, se děti učí angličtinu a od 7.
roč. druhý jazyk němčinu, popř.
ruštinu. Pro mladší žáky je samozřejmě k dispozici školní družina.
Zde jsou pořádány rekreační odpoledne, jež mají bohatou náplň
od turistických výletů po okolí, návštěvu kina a divadla, Vodního ráje,
po různé exkurze a besedy, např. s
hasiči, policií atd.
Hlavní budova školy i odloučeného pracoviště na Jarní 22 prošla
v poslední době celkovou rekonstrukcí. Pro žáky jsou k dispozici
skříňky namísto společných šaten,
zcela nové sociální zařízení.
Po celé škole je nové osvětlení.
Došlo ke kompletní výměně školního nábytku. Výměnou palubovky a basketbalových košů prošla
velká tělocvična.
Rovněž vybavení informačními
technologiemi je na vysoké úrovni,
škola disponuje 30 interaktivními
tabulemi.
V současné době naše zařízení
provozuje dvě počítačové učebny,
z toho jednu multimediální.
V každé třídě je připojení k internetu ADSL, v několika učebnách
byly instalovány nové diaprojektory a interaktivní tabule.
Mgr., Bc. František Svoboda,
ŘŠ

