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Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 
již více než 30 let poskytuje svým žákům 
kvalitní podmínky pro vzdělávání. Pro-
středí, ve kterém děti tráví čas, se postup-
ně upravuje a modernizuje. 

V posledních letech prošlo radikální 
přeměnou několik kmenových tříd a od-
dělení školní družiny, celý pavilon dílen 
a tělocvičen, relaxační koutky na chod-
bách, počítačové a multimediální učebny. 

Nyní je připraven projekt na úpravu 
dalších odborných pracoven. Kromě in-
teriéru je zvelebováno také bezprostřed-
ní okolí školy. Průběžně se obnovuje a 
revitalizuje školní přírodní zahrada, která 
současně plní funkci venkovní učebny 
pro pestré přírodovědné aktivity zájmo-
vého útvaru Globe.

Členové Globe o sobě dávají hodně vě-
dět, snaží se neustále přicházet s novými 
nápady a činnostmi a pokračovat v těch, 
které se v minulosti osvědčily. To ve vý-
sledku znamená, že se přírodovědných 
aktivit realizuje stále více a je do nich 
zapojován také větší okruh dětí i dospě-
lých. 

Pravidelně jsou například pro děti z 
mateřských a základních škol v jarním a 
podzimním období organizovány zábav-
ně-vzdělávací programy, pro něž se za 
dobu jejich šestileté existence vžilo ozna-
čení miniGLOBEGames. Stále častěji a 
ve větším počtu se těchto akcí účastní i 
rodiče žáků nebo obyvatelé sídliště. 

Činnost v Globe je pro žáky smyslupl-
ná a zábavná, jak dokazuje i jeden statis-
tický údaj – z celkového počtu 507 žáků 
ve škole se do zájmového útvaru Globe, 
který přijímá žáky teprve od třetí třídy, 
přihlásila v tomto školním roce téměř 
stovka dětí. 

V uplynulých letech byly úspěšně re-
alizovány projekty Les je náš kamarád I 

a II. Na ně nyní volně navazuje projekt 
Kamarádi s vodou, který vyhlásila Vodá-
renská akciová společnost, a. s., společně 
s Nadací partnerství.. 

Po sérii exkurzí a drobných aktivit za-
měřených na podnícení zájmu o odpo-
vědné hospodaření s vodou se právě 
rozbíhá průzkum možností, jak by žáci 
mohli aktivně přispět k úspornějšímu 
režimu. Jak se bude projekt dále vyví-
jet, hodně záleží na samotných žácích, 
dospělí jsou často příjemně překvapeni 
originalitou nápadů a energií, s jakou se 
mladí přírodovědci dokážou tématu vě-
novat. 

Podobně se od prosince rozvinula celá 
řada aktivit zaměřených na ochranu želv. 
Z jedné přednášky si žáci odnesli tolik 
nadšení, že okamžitě začali sami přichá-
zet s nápady, jak by mohli pomoci k větší 
informovanosti o životě a ochraně těchto 
živočichů. 

Práce v Globe je pro pedagogy časově a 
odborně velmi náročná, věnují se jí hod-
ně nad rámec běžných povinností, proto 
je vždy potěší každý úspěch, kterého je-
jich svěřenci dosáhnou. 

Naposledy jeden z projektů Glo-
be získal od  Sdružení Tereza oceně-
ní Czech GLOBE Star 2017, které tak 
alespoň morálně kompenzuje čtyřem 
vedoucím – Mgr. Věře Keselicové, Mgr. 
Mileně Bendové, Mgr. Haně Šmardové 

a Mgr. Mileně Železné dobrou práci, kte-
rou v Globe nezištně odvádějí.

Přírodovědné aktivity samozřejmě ne-
jsou jedinou prioritou vzdělávacího sys-
tému na Jarošce. Škola dodržuje tradici 
rozšířeného jazykového vzdělávání. 

Od první třídy se všechny děti sezna-
mují s angličtinou, od šestého ročníku si 
vybraná skupina zájemců volí další cizí 
jazyk, v našem případě se jedná o ruský, 
nebo německý jazyk. Žákům jsou pravi-
delně nabízeny výjezdy do zahraničí, na 
prvním stupni letní škola v přírodě, s pes-
trou škálou volnočasových aktivit mají 
zkušenosti vychovatelky školní družiny. 
Mnohem více se v současnosti zaměřu-
jeme také na podporu technických čin-
ností, všechny věkové kategorie pracují 
s technickými stavebnicemi, starší žáci 
jsou pak schopni vytvořit již poměrně 
náročné konstrukce a modely. 

Škola se snaží aktivně podporovat roz-
voj čtenářské gramotnosti, mladší žáci 
pravidelně navštěvují knihovnu, úspěšně 
byl realizován projekt čtenářských dílen, 
více než deset let zde pracuje redakce 
školního časopisu a žáci jsou podporová-
ni ve vlastních literárních pokusech. Pro 
žáky jsou organizovány koncerty, návště-
vy divadelních a fi lmových představení. 
Přímo do školy si v loňském roce dvakrát 
přišli zazpívat při společném vystoupe-
ní se školním pěveckým sborem členo-

vé souboru Musica animata. S vedením 
školy spolupracuje žákovský parlament, 
který pro žáky organizuje různé netradič-
ní akce a turnaje. Blížící se zápis žáků do 
prvních tříd bude i letos laděn tematic-
ky, kostýmy i kulisy jednotlivých stano-
višť výtvarně zpracovávají žáci druhého 
stupně, každý rok je originál. Také zde se 
na organizaci všech aktivit pro budoucí 
prvňáčky ochotně podílejí členové parla-
mentu a dobrovolníci z druhého stupně. 

Žáci, kteří mají potíže s učením, mo-
hou v současnosti přímo ve škole využít 
možnosti individuální práce se speciální 
pedagožkou nebo se obrátit na školní-
ho psychologa. V současnosti je rovněž 
realizován projekt, ve kterém je skupině 
žáků ohrožených školní neúspěšností 
poskytována individuální pedagogická 
podpora. 

K oblíbeným akcím na podporu se-
bevědomí žáků s poruchami učení pat-
ří každoroční jarní Dysolympiáda, kdy 
se na Jarošku sjíždějí soutěžící z celé-
ho kraje. Každou přihlášenou školu 
reprezentují tříčlenné týmy žáků 3.-5. 
ročníku a během dopoledne společně 
absolvují pět disciplín – přírodověd-
nou stezku, matematickou, kvízovou a 
sportovní disciplínu a skládání puzzle. 
Díky štědrým sponzorům dostanou 
všichni účastníci vždy hodnotné upo-
mínkové předměty. Zájem o účast v 
soutěži je velký, letos v květnu proběh-
ne již 16. ročník. 

Nelze v krátkém textu vyjmenovat vše, 
co pracovníci Základní školy Třebíč, ul. 
Kpt. Jaroše pro své žáky připravují. Jaroš-
ka je zkrátka škola, která žije a vyvíjí se. 
Stále se zde něco děje. Pokud budete mít 
zájem se do školy podívat a blíže se s ní 
seznámit, rádi se vám budeme věnovat.

 Mgr. Šárka Pokorná

Na Jarošce nezahálejí

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

 Zápis je určen pro děti se zdravotním postižením (různý stupeň mentálního        
postižení, kombinované postižení, autismus). Nabízíme otevřený a pružný systém 
vzdělávacích programů, snížené počty žáků ve třídách, individuální péči prostřednictvím 
pedagogických asistentů, respektování individuálních schopností žáků, jejich 
nepřetěžování, úspěšné plnění povinné  školní docházky. 
 Ubytování v internátu školy pro žáky všech věkových kategorií, pro které by bylo 

složité každodenní dojíždění z místa bydliště.  

Den konání zápisu : 7.dubna 2017 od 10.00 do 16.00 hod. 
Týden otevřených dveří : V týdnu od 3. do 7.dubna rádi přivítáme všechny rodiče, umožníme prohlídku školy a poskytneme 
informace.  
V průběhu školního roku poskytujeme informace rodičům, kteří zvažují přestup svého dítěte z běžné základní školy do školy 
určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se zdravotním postižením. 

Místo konání :  ředitelna školy 1.poschodí 1.budovy Základní školy Třebíč, 
Cyrilometodějská 22 

Zápis je urče

 ℡ 568 821 496              specskoly@volny.cz              www.specskolytrebic.cz 

neme 


