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Školské obvody spádových základních škol zřizovaných 
statutárním městem Jihlava se stanovují takto:

(Dokončení ze str. 18)
Resslova, Riegrova, Sládkova,  Sla-

víčkova, Smrčenská, Sokolovská, 
Stamicova, Šafaříkova, Široká, Škol-
ní, Špálova,    U Cihelny, U Hlavního 
nádraží, U Hraničníku, U Rybníka, 
Údolní, Zrzavého, 5. května, 8. břez-
na.

b) Části města:
Antonínův Důl, Červený Kříž, Pá-

vov, Zborná.

5. Školský obvod Základní školy 
Jihlava, Křížová 33

tvoří:
Ulice města:
Benešova, Bezručova, Brněnská k 

ul. Dlouhá stezka, Březinovy sady, 
Čajkovského, Divadelní, Domini-
kánská, Farní, Fritzova od ul. Jirás-
kova k  třídě Legionářů, Havířská, 
Havlíčkova od ul. Fritzova k ná-
městí Svobody, Hluboká, Husova, 
Chlumova, Jakubské náměstí, Jana 
Masaryka, Joštova, Komenského, 
Kosmákova, Křivá, Křížová, Lazeb-
nická, Majakovského, Masarykovo 
náměstí, Matky Boží, Minoritské 
náměstí, Mrštíkova, Na Stoupách, 
náměstí Svobody,  Nerudova, Palac-
kého, Plukovníka Švece, Slepá, Sme-
tanova, Srázná od ul. Třebízského 
k náměstí Svobody, Škrétova, Tol-
stého, Třebízského, třída Legioná-
řů, Tyršova, U Brány, U Kasáren, U 
Mincovny, Úlehlova, Úprkova, Úz-
ká, Věžní, Znojemská od Masaryko-

va náměstí ke křižovatce ul. Hradeb-
ní a ul. Brněnská, Židovská.

6. Školský obvod Základní školy 
Jihlava, Nad Plovárnou 5

tvoří:
a) Ulice města:
Brtnická, Dlouhá stezka, Hany 

Kvapilové, Holíkova, K Pančavě, Ko-
sovská, Krajní,  Křižíkova,  Lidická 
kolonie, Musilova, Mošnova, Na Va-
lech, Na Vrchu, Nad Jihlávkou, Nad 
Plovárnou,  Nezvalova, Polní, Škrou-
pova, Tovární, Tylova, U Dlouhé 
stěny, U Rybníčků, U Slunce, V Ráji, 
Vojanova, Znojemská od křižovatky 
ul. Hradební a ul. Brněnská, Ztrace-
ná.  

b) Části města:
Sasov.

7. Školský obvod Základní školy 
Jihlava, E. Rošického 2

tvoří:
a) Ulice města:
Boženy Němcové, Buková, Červe-

né domky, Dlouhá, Dr. Jiřího Pro-
cházky, Dusíkova, Dykova, Erbeno-
va, Evžena Rošického, F. X. Šaldy, 
Halasova, Hamerníkova,  Hellerova,   
Horní,  Humpolecká, Hybrálecká, 
Jabloňová, Jarní, Jasanová, Jasmíno-
vá, Jeřabinová, Jiráskova od ul. Frit-
zova k ul. Na Dolech, Kainarova, 
Kamenná, Karoliny Světlé, Kašta-
nová, Kolmá, Kpt. Jaroše, Kpt. Ná-
lepky,  Květnová, Ladova, Leoše Ja-

náčka, Letní, Lípová, Na Dolech, Na 
Vrchovině, Nad Splavem, Náhorní, 
Nové sady, Okrajová, Olbrachtova, 
Ortenova, Pavlovova, Pod Školou, 
Poláčková,  Prostřední, Přední, Ran-
tířovská od ul. Lípová k obci Rantí-
řov, Rejchova, Romana Havelky od 
ul. Humpolecká k dálničnímu při-
vaděči (směr dálnice D1), Sadová, 
S. K. Neumanna, Sluneční, Spojo-
vací, Strojírenská, Stříbrná, Šípko-
vá, Štursova, Tomáškova, Trnková, 
U Boroviny, U Městského nádraží, 
U Pískovny, U Studně, U Tunelu, V 
Zátiší, Vančurova, Ve Vilách, Vlasty 
Javořické, Vrchlického od ul. Dr. Jiří-
ho Procházky k ul. 17. listopadu, Za 
Lesem, Za Poštou, Zátopkova, Zbo-
rovská, Zelená, Zimní, 17. listopadu.

b) Části města:
Hosov. 
     
8. Školský obvod Základní školy 

Jihlava, Seifertova 5
tvoří:
a) Ulice města:
Bratří Čapků od ul. Seifertova k  

ul. Telečská, Dvořákova, Fibichova, 
Hradební, Ke Skalce od ul. Seifer-
tova k ul. Telečská, Na Bělidle, Na 
Sádkách, Pod Příkopem, Seifertova, 
Svatopluka Čecha, Telečská, U Dvo-
ra, U Koželuhů,  U Pivovaru, U Vě-
trníku, V Důlkách, Wolkerova od ul. 
Seifertova k ul. Telečská, Zahradní.

b) Části města:
Pístov, Popice, Vysoká.

Mateřská škola a Speciálně 
pedagogické centrum 

Jihlava, Demlova 28

V Mateřské škole a Speciálně pe-
dagogickém centru Jihlava již dlou-
há léta poskytujeme kvalitní zázemí 
dětem, žákům, ale také studentům se 
zdravotním postižením. 

Mateřská škola Demlova 28 je 
vzdělávací zařízení pro děti před-
školního věku, kde se společně se-
tkávají děti zdravé a děti s mentál-
ním, tělesným, řečovým, sluchovým, 
zrakovým postižením, děti s poru-
chami  autistického spektra a děti 
s více vadami. Mezi speciální pro-
gramy, které jsou v naší MŠ realizo-
vány, patří: výuka na interaktivních 
tabulích, moderní přístupy ve vzdě-
lávání dětí, arteterapie – dramatická 
výchova, muzikoterapie, psychotera-
pie, ergoterapie, základy hry na sop-
ránovou zobcovou fl étnu, logope-
dická péče, cvičení na trampolíně, 
relaxační techniky ve snoezelenu, 
zraková stimulace pomocí projekční 
techniky na interaktivní tabuli, práce 
s keramickou hlínou, seznamování 
se se základy cizího jazyka, činnosti 
na počítačích, víkendové pobyty v 
přírodě pro děti a rodiče, výlety, pla-
vání, karnevalové dny, barevné vzdě-
lávací dny, rozloučení s předškolá-
ky, dopravní dny, hudebně taneční 
kroužek, pohybové aktivity v dět-
ském fi tcentru, netradiční výtvarné 

techniky, alternativní činnosti místo 
poledního spánku pro předškoláky a 
další. 

Od září 2010 byla uvedena do pro-
vozu nová mateřská škola na ulici 
Demlova 34a, která navýšila součas-
nou kapacitu mateřských škol zřizo-
vaných statutárním městem Jihlava o 
100 míst.

Nedílnou součástí je poradenské 
zařízení – speciálně pedagogické 
centrum, které zajišťuje u klientů z 
celého kraje Vysočina komplexní di-
agnostiku, depistáž a včasnou speci-
álně pedagogickou a psychologickou 
péči, speciální terapie dle potřeb, vý-
cvik specifi ckých dovedností, nácvik 
používání kompenzačních pomůcek, 
sociálně právní poradenství, meto-
dické a supervizí činnosti, konzulta-
ce s učiteli, vedení rodiny.

Naše zařízení je také zapojeno do 
projektu „SPC Jihlava – Evropské 
trendy ve vzdělávání“. V rámci pro-
jektu nabízíme dětem a žákům se 
zdravotním postižením hydroterapii 
a kolorterapii, trampoterapii a zrako-
vou terapii, logopedii s využitím in-
teraktivní tabule, rozšíření využívání 
ICT a nabídky alternativních prvků 
v oblasti ICT, rozšíření přípravy na 
počáteční vzdělávání dětí se zdravot-
ním postižením.

Základní škola Jihlava, 
Nad Plovárnou 5

pořádá

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
21. 1. 2011             14 – 17 hod.
22. 1. 2011                9 – 11 hod.
s sebou: občanský průkaz a rodný list dítěte

ZŠ se nachází uprostřed městské části Na Slunci na okraji Jihlavy. V těsném 
sousedství je oddychová zóna lesoparku s vodní nádrží Stará Plovárna. 

Uvnitř pavilonového komplexu budovy je 22 učeben vybavených audio-
vizuální technikou, jazyková laboratoř, počítačové pracovny, multimediální 
pracovna s interaktivní tabulí, chemicko-fyzikální laboratoř, hudebna, uni-
verzální dílna kovo-dřevoobráběcí, cvičný byt s kuchyňkou, nové šatní skříň-
ky, nově vybavené prostory pro školní družinu, knihovna se studovnou, in-
formační centrum vybavené počítači, dvě tělocvičny, posilovna. 

K aktivnímu trávení volného času v době mimo vyučování slouží školní 
družina a školní klub. Škola je vybavena i pro celou řadu netradičních sportů 
- minigolf, soft bal, fl orbal, lakros, stolní tenis, tenis. Areál zdraví má rozlohu 
téměř dva hektary. Slouží nejen k výuce tělesné výchovy, ale i ke sportovní-
mu využití obyvatel městské části Na Slunci.

Nabízíme 
• povinné cizí jazyky: anglický od 1. ročníku, německý od 7. ročníku
• nepovinné cizí jazyky pro zájemce: francouzský, ruský 
• informatika od 3. ročníku
• důraz na rozvoj osobnosti (etická výchova, zdravý životní styl, sport) 

A navíc?
• pro všechny prvňáčky školní potřeby, učebnice a učební texty 

v hodnotě 1 300 Kč zdarma

Provoz školní družiny od 6.00 do 16.00 hod. (příp. dle potřeby do 17 hod.)
Škola zajišťuje stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou jídel, celodenní 

pitný režim.

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


