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Základní škola Jihlava,
Kollárova 30
Kde nás najdete?
• v klidné části Jihlavy – část Bedřichov
• dobrá dostupnost městskou dopravou – trolejbusovou i autobusovou
• v blízkosti hlavní vlakové nádraží
Jak děti učíme?
• podle programu – Ze střípků poznání skládáme barevnou mozaiku života
• číst se učí genetickou metodou – je to skvělé, přirozené, ověřené – budete
se divit rychlým pokrokům svého dítěte
• používáme moderní didaktické pomůcky, interaktivní tabule, počítače,
internet, ale i klasické obrázky, mapy, modely, praktické ukázky atd.
• ve třídách je průměrně 21 žáků
Jaké prostory používáme?
• klidné prostředí samostatné budovy pro první třídy
• pro děti od druhých tříd samostatné uzamykatelné šatní skříňky
• zcela nově vybavené učebny prvního stupně nábytkem a keramickými
tabulemi
• nově zrekonstruovanou školní jídelnu a kuchyň, ze které se rozváží obědy
i do dvou okolních škol
• prostornou tělocvičnu
• nově zrekonstruované školní hřiště – umělá tráva na malou kopanou,
umělý povrch na víceúčelovém hřišti a běžecké dráze, nové doskočiště
• dětské hřiště se sadou prolézaček a skluzavek
Co děláme pro děti v době mimo vyučování?
• školní družina s provozem od 5.45 hod. do 16.45 hod.
• možnost přihlášení každého zájemce do školní družiny – provoz
je zajištěn v samostatných prostorách včetně sportovní herny
či počítačové pracovny
• každý rok je připraveno pro žáky nejméně 35 zájmových kroužků
(sportovní, cizí jazyky, výtvarné, umělecké, hra na flétnu, kytaru,
loutkářský, dramatický a další)
• možnost logopedické péče
• pořádání lyžařských kurzů, jednodenních lyžařských výjezdů
• organizace exkurzí a jiných kulturních akcí
• školy v přírodě, adaptační pobytové kurzy šestých ročníků
• vodácký kurz pro žáky devátých ročníků – Vltava
• školní výlety pro všechny třídy
• Školní akademie - každý rok pořádáme vystoupení pro rodiče v divadle
Jak se na to vše připravujeme?
• jsme řešiteli vlastního projektu z evropských sociálních fondů: Učíme(se)
nově a efektivněji
• zapojeni jsme
do projektu:
Sebehodnocením
ke zvyšování kvality
• máme vyškolen početný
tým učitelů
v preventivním projektu:
Minimalizace šikany
• účastníme se řady
vzdělávacích akcí
pro pedagogické
pracovníky
Na čem si zakládáme?
Jsme si vědomi některých
negativních vlivů, které přináší současná hektická doba
a které se projevují i u mládeže. Nepřehlížíme je ani je
netajíme před rodiči či veřejností. Snažíme se jim ale
předcházet a jsme připraveni
je řešit. A to buď prostřednictvím kvalitně proškolených kolegů, nebo ve spolupráci s příslušnými orgány.
Kde se o nás dozvíte více?
• přijďte se kdykoli podívat
přímo do školy, rádi Vás
provedeme, podíváte
se do hodin, zodpovíme
všechny Vaše dotazy
• zavolejte na telefonní čísla
567 563 571 nebo
567 563 572
• navštivte naše stránky
www.zskol.ji.cz

Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava poskytuje základní a
střední vzdělávání zdravotně postiženým žákům a studentům se speciálními
vzdělávacími potřebami z Jihlavy a okolí. Od září 2010 se pro žáky nově otevřela možnost získat po absolvování základní školy střední vzdělání v praktické škole jednoleté.
Délka přípravy trvá jeden rok, v praxi ji žáci obvykle studují v souladu se
školským zákonem dva roky. V novém pavilonu školy mají žáci i studenti k
dispozici tělocvičnu, keramickou dílnu, víceúčelovou dílnu, cvičnou kuchyň
a byt, učebnu informačních technologií a prostory pro fyzioterapii a hydroterapii.
Hlavním cílem výchovy a vzdělávání v základní škole speciální a praktické škole jednoleté je připravit každého žáka a studenta na co možná
nejvýše samostatný plnohodnotný život a zapojení do společnosti. Někteří absolventi praktické školy jednoleté se mohou uplatnit v chráněných dílnách nebo v podporovaném zaměstnání.
Od listopadu 2009 probíhá v základní škole speciální v rámci OPVK
projekt „Základní škola speciální – centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením. Tříletý projekt je zaměřen na
zkvalitnění vzdělávání žáků se středním a těžkým zdravotním postižením s
cílem zlepšení jejich rovného přístupu ke vzdělávání, přípravy na jejich sociální a pracovní integraci. Žáci a studenti se učí plést košíky z pedigu, pracují
se dřevem, učí se technice patchworku a tkaní na tkalcovském stavu.
V rámci projektu je pro každého žáka základní školy speciální i studenta
praktické školy jednoleté měsíčně zpracován individuální výchovně vzdělávací program, který podrobně řeší jeho individuální vzdělávací potřeby.
Díky projektu mohou žáci i studenti využívat řadu speciálně pedagogických terapií a metod, jako jsou – canisterapie, trampolining, bazální stimulace, orofaciální stimulace, arteterapie a muzikoterapie. Rodičům je v rámci projektu poskytován odborný poradenský servis v problematice sociální,
vzdělávací a zdravotní. Projekt je zaměřen také na volný čas a zájmy žáků a
studentů, kterým nabízíme sportovní kroužky – cyklistika, plavání, moderní
gymnastika, stolní tenis, boccia, ale také angličtina, výtvarný a dramatický
kroužek. V rámci tělesné výchovy chodí žáci celoročně jednou týdně zdarma plavat. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky v rámci operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Nejvyšší počet přijímaných uchazečů do praktické školy jednoleté v přijímacím řízení pro školní rok 2011/2012 je celkem 4.
Přihlášky ke studiu v praktické škole jednoleté se podávají na ředitelství
školy do 15. 3. 2011.
Zápis do Základní školy speciální Jihlava proběhne v pátek 21. ledna
2011 od 14 do 17 hodin. Těšíme se na všechny, kteří projeví o vzdělávání v
naší škole zájem.
Informace o škole získáte také na www.pomskola.cz

