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Zápis do ZŠ a MŠ

Mateřská škola a Speciálně pedagogické
centrum Jihlava, příspěvková organizace

Demlova 3608/28 samostatný
právní subjekt s odloučenými pracovišti
MŠ Demlova 34a,
MŠ Na Stoupách 3, MŠ Na Dolech

Zápis do těchto mateřských škol
bude probíhat ve dnech 13.5.2019
od 10.00 do 17.00 hod a 14.5.2019
od 14.00 do 16.00 hod v Mateřské
škole a Speciálně pedagogickém centru Jihlava, příspěvková organizace,
Demlova 28.
V těchto dnech bude zároveň probíhat den otevřených dveří. V den
zápisu rodiče odevzdají vyplněnou
žádost o přijetí do MŠ, kterou si mohou vytisknout z webových stránek
www.msdemlova.cz nebo osobně
vyzvednout v MŠ.
Na webových stránkách školy naleznete také kritéria přijímání dětí
do MŠ pro školní rok 2019/2020 a
postup u zápisu.
PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY ZAMĚŘENÍ A AKTIVIT MATEŘSKÝCH ŠKOL:
 זškolní vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání „Podej mi
ruku“, v pedagogické práci uplatňujeme především metody prožitkového učení hrou a činnostmi dětí,

které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte
 זv osmi speciálních třídách je
zajištěna péče o děti se zrakovým,
sluchovým, mentálním, tělesným
postižením, o děti s vadami řeči,
poruchami autistického spektra a
s postižením více vadami – je zajištěna úzká spolupráce mateřské
školy se speciálně pedagogickým
centrem
 זnadstandardně vybavené zařízení
v dosahu městské hromadné dopravy, zahrada s vybudovaným dopravním hřištěm a se speciálním hřištěm
na kolektivní sporty
 זpro vzdělávání využíváme interaktivní tabule, pracovnu s prolézačkou
Chacha box, multifunkční pracovnu
s trampolínou a s plně automatickým zasouvacím pódiem, místnost
pro zrakovou stimulaci, multisenzorickou místnost – snoezelen, pracovnu pro fyzioterapii
 זsaunování ve vlastní sauně MŠ +
relaxace dětí ve vířivém bazénku u
sauny
 זrehabilitace u dětí se zdravotním
postižením, hydroterapie v perličkové vířivé vaně
 זlyžařský výcvik, bruslení, canisterapie, návštěvy horolezecké stěny,
výlety na kolech
 זpodporujeme vzájemnou spolupráci rodiny s postiženými i zdravými dětmi, vytváříme podmínky
ke vzniku plnohodnotných vztahů
mezi nimi, tvořivá odpoledne s rodiči, školy v přírodě
 זpráce s keramickou hlínou –
vlastní keramická pec (společné tvoření s rodiči)
 זseznamování dětí se základy cizího jazyka – angličtina

ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ
ROK 2019–2020

Zápis dětí do
pracovišť Mateřské školy Mozaika
Jihlava,
Březinova 114,
příspěvková organizace se uskuteční ve dnech 13. května od 15.00 do
18.00 hodin a 14. května od 15.00
do 17.00 hodin ve všech pracovištích Mozaiky. Rodiče se dostaví s dítětem do preferované školky.
Potřebné doklady: originál rodného listu dítěte, doklad k ověření

trvalého pobytu (občanský průkaz,
u cizinců pas).
Rodiče si předem vyplní žádost
o přijetí. Veškeré informace k zápisu včetně kritérií k přijímání dětí,
formuláře žádosti o přijetí dítěte a
potvrzení lékaře budou zveřejněny
na www.msmozaikaji.cz.
Před samotným zápisem se uskuteční ve všech pracovištích školy „Dny
otevřených dveří“, kde budou mít rodiče možnost si školky prohlédnout a
dozvědět se více informací.

 זlogopedická péče ve všech třídách (skupinová logopedická péče +
individuální logopedická péče zajištěna logopedy MŠ a SPC)
 זspeciální cvičení a terapie pod vedením pedagogů a odborných pracovníků ze speciálně pedagogického
centra
 זhudebně – taneční dílny, na MŠ
Mašinka pěvecký sbor
 זv jedné třídě MŠ probíhá výuka
s využitím prvků Montessori pedagogiky
 זpředplavecký výcvik pro předškoláky
OD 1.9.2019 BUDE NOVĚ
OTEVŘENA MŠ NA DOLECH
Jedná se o čtyřtřídní MŠ, kde se
budou děti vzdělávat podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Podej mi ruku“.
MŠ bude mít kapacitu 100 dětí, přičemž část kapacity bude vyhrazena
pro děti zaměstnanců společnosti
Bosch Diesel (75 míst bude vyhrazeno pro zaměstnance firmy Bosch,
zbylých 25 bude obsazeno podle stejných kritérií, jako je tomu u
ostatních MŠ).
Mateřská škola bude mít vlastní

kuchyň, interaktivní dílnu, vodní
svět a rozsáhlou zahradu s možností
uplatnění outdoorových a sportovních aktivit dětí.
V jedné třídě bude probíhat výuka s využitím prvků Montessori pedagogiky. Výhodou bude možnost
přespání dětí, kterou ocení zejména
pracující na nočních směnách.
Nabídka doplňujících programů
a aktivit v MŠ Na Dolech:
Polytechnické dílny a technické
dílny, keramika, práce s keramickou
hlínou, trampolíning, činnosti na interaktivní tabuli, seznamování dětí
se základy cizího jazyka (Aj a Nj),
logopedie, předškoláček, saunování
ve vlastní sauně MŠ + relaxace dětí
ve vířivém bazénku se slanou vodou
a další aktivity.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6,
příspěvková organizace
Jungmannova 3298/6,
586 01 Jihlava

Přípravná třída
Vážení rodiče,
otevíráme přípravnou třídu pro
děti:
 זv posledním roce před zahájením školní docházky
 זs 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 základní školy a předešlo
se tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce.
Co nabízí přípravná třída?
 זVýuka 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
 זDětem 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,
případně déle dle potřeby rodičů
 זDocházka do přípravné třídy je
bezplatná a nezapočítává se do povinné školní docházky
 זDěti jsou v péči kvalifikovaného
pedagoga
 זVelkou výhodou je snížený počet
dětí v kolektivu, což umožňuje pracovat se žáky individuálně a plnit tak
jejich osobní plány sestavené na základě vyšetření PPP či SPC
 זDěti mají k dispozici počítačovou
učebnu, interaktivní tabule, tělocvičnu, cvičebnu, relaxační místnosti,

snoezelen, dílnu pro výtvarné a pracovní činnosti, sportovní areál, školní pozemek, informační centrum,
školní knihovnu a mnoho nového
vybavení školy
 זSpolečně s žáky I. stupně se účastní kulturních a sportovních akcí, výletů atd.
 זDo školy mohou děti, na základě žádosti rodičů, využívat autobus
pro přepravu dětí v rámci města za
doprovodu pedagoga – asistenta pedagoga
Jaký je výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy?
 זVytváření kulturně sociálních a
hygienických návyků
 זRozumová výchova (rozdělena
na oblast jazykovou a komunikativní, oblast matematických představ a
oblast rozvoje poznání)
 זHudební výchova
 זVýtvarná výchova
 זPracovní výchova
 זTělesná výchova
Co je třeba udělat, pokud
budete mít ZÁJEM o vzdělávání v přípravné třídě?
Informovat se v Základní škole Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková
organizace
Telefon 567 564 441 nebo
731 698 908
www.jungzs.cz
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, Jungmannova 6, příspěvková
organizace

