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Žáci Základní školy Jihlava,
Havlíčkova 71,
www.zshavlickova.ji.cz

• Naše škola, školička
Na kopečku škola stála,
na děti se z dálky smála.
Než bys napočítal pět,
uběhlo tu víc než osmdesát let.
Já mám ráda naši školu,
chodím do ní z kopce dolů.
Je to krásná škola,
i když koukáš na ni zdola.
Chodím do ní ráda,
mám tu kamaráda.
My jsme bezva žáci,
žádní ulejváci.
Škola stojí, nehýbe se,
přesto všechny žáky snese.
Tvořivost a pohoda,
není žádná náhoda.

Učitelé dobře učí,
za úspěch náš vždycky ručí.
Výtvarku tu máme rádi,
se štětcem jsme kamarádi.
V tělocviku cvičíme,
pak se zase učíme.
Skupinovou práci,
mají rádi žáci.
Naše škola, školička
není vůbec maličká.
Školička se na nás směje,
radosti nám samé přeje.
Koho jednou semelou,
ty Dřevěné mlýny,
životem jde s veselou,
není vůbec líný.

Jsou tu prima učitelé,
nedrží nás jako v cele.

Základní škola Jihlava,
Jungmannova 6

Vzděláváme a vychováváme budoucí posluchače koncertů všech žánrů,
návštěvníky divadel, výstav apod. Absolventi jsou schopni na velmi dobré
úrovni provozovat amatérsky hudbu nebo jinou uměleckou činnost. Škola
připravuje také budoucí studenty profesionálních hudebních škol nebo pedagogických fakult. Naši žáci i soubory získávají přední místa v soutěžích
ZUŠ vyhlašovaných MŠMT.
Záběr školy je obrovský, protože učitelé musí zvládnout žáky od předškolního věku až po středoškoláky nebo dospělé studenty. Nezastupitelnost
školy ve výchově mládeže a přípravě na profesionální umělecké školy je tedy
zřejmá. Škola ovšem nevyučuje studenty jen individuálně, ale dává jim cíleně
možnost hrát (pracovat) ve skupinách, vede je k vzájemné toleranci spolupráci, ale i k důvěře v sebe sama (možnost vystupování, soutěžení, vystavování).
Na škole pracují tyto soubory:
• dětský pěvecký sbor Gaudium- dirigent Mgr. J. Jakeše
• přípravný DPS Radost - dirigent Mgr. J. Jakeše
• soubor zobcových fléten - pod vedením Mgr. D. Slavíkové
a Mgr. L. Hedejové
• akordeonový soubor - pod vedením M. Hofbauerové
• přípravný smyčcový orchestr - pod vedením H. Vysloužilové
a N. Vohlídalové
• smyčcový orchestr - dirigent J. Mrázek
• koncertní smyčcový orchestr - dirigent Mgr. A. Nosek
• instrumentální soubor - pod vedením H. Tröstla
• velký dechový orchestr TUTTI - dirigent Mgr. J. Nosek
• žesťový kvintet - pod vedením W. Hofbauera
• kytarový soubor - dirigent K. Podškubka
Tyto soubory reprezentují školu při významných událostech a příležitostech. Již tradičně naše škola spolupracuje s celou řadou institucí, a to nejen u
nás ve městě, ale i širokém okolí.
Další info na www.zus-jihlava.cz

Naše škola vzdělává ve 14 třídách 132 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a 15 dětí v přípravné třídě. Někteří žáci do školy dojíždějí z okolních
obcí. Škola je bezbariérově upravena. Speciálním pedagogům – učitelům pomáhají při práci asistenti pedagogů. Máme moderní vybavení pomůckami.
Běžně pracujeme také s počítači, interaktivními tabulemi, hlasovacím zařízením, aj. Žáci se podílejí na životě školy prostřednictvím Rady žáků, do které si volí své zástupce. V současné době realizujeme v rámci OPVK projekt
Praktická environmentální výuka, který má přispět ke konkurenceschopnosti našich absolventů na trhu práce. Projekt je podpořen z ESF a státního
rozpočtu ČR. Jsme zapojeni také do dalších projektů, např. VIP II. - Rozvoj
školních poradenských pracovišť nebo Ovoce do škol.
V prosinci 2010 oslavila škola 85 let speciálního školství v Jihlavě. „Narozeniny školy“ jsme společně oslavili přípitkem a narozeninovým dortem. Přípitek nám sponzorsky věnoval Pivovar Jihlava, s dorty nám pomohla firma
Lapek.
Zápis do 1. ročníku naší školy se bude konat 21. ledna 20100 od 8.00 do
15.30 hod.

Základní umělecká škola Jihlava,
příspěvková organizace

Škola má přímo strategickou polohu v centru města Jihlavy, na historickém
Masarykově náměstí. Je velice dobře přístupná nejen našim žákům, ale i široké veřejnosti.
ZUŠ Jihlava poskytuje základy vzdělávání pro talentované zájemce ve věku zpravidla od pěti let až do dospělosti. Počtem žáků 1 150 ZUŠ v Jihlavě
patří k největším školám v kraji Vysočina. Vyučuje se ve čtyřech oborech. V
hudebním se vyučuje na téměř všechny hudební nástroje klávesové, smyčcové, bicí, dechové, kytaře, akordeonu a zpěvu. Ve výtvarném oboru se vyučuje kresbě, malbě, keramice a dalším technikám, v tanečním oboru tanci - od
klasického až po moderní a v literárně-dramatickém oboru přednesu, dramatické výchově, divadlu a dalším disciplínám.

