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Základní škola Jihlava, E. Rošického 2
E. Rošického 2, 586 04 Jihlava, tel. 567 300 068, fax 567 300 068, e-mail: reditel@zsrosi.ji.cz

Charakteristika Základní školy Jihlava, E. 
Rošického 2

Naše škola se nachází na ulici E. Rošického 2 v 
Jihlavě, odloučené pracoviště s 1. a 2. ročníkem je 
umístěno na odloučeném pracovišti školy na ul. 
Jarní 22. Jsme škola s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy se zaměřením na plavání a fotbal. Tomu 
nahrává i umístění, neboť s areálem přímo souse-

dí fotbalové hřiště s umělým povrchem a plavec-
ký bazén. S plaváním i fotbalem je u nás možno 
začít již od první třídy formou zájmových útvarů 
(kroužků). To však nejsou jediné možnosti mimo-
výukových aktivit. Z nabízených kroužků, ať již se 
sportovním zaměřením – aerobik, fl orbal, basket-
bal, kopaná, horolezectví, zájmová tělesná výcho-
va atd., tak i tvůrčích – dramatický, hra na fl étnu, 

kytaru, sborový zpěv, výtvarný, keramický… V 
neposlední řadě i kroužek zdravovědy, cizích jazy-
ků AJ, NJ, FJ a výpočetní techniky. Možnosti za-
bavení a realizace jsou pro každého ze zhruba 660 
žáků. V devátém ročníku samozřejmě nechybí se-
mináře z českého jazyka, matematiky, cizích jazy-
ků a fyziky pro přípravu na přijímací zkoušky na 
střední školy. (Pokračování na str. 24)

Základní škola speciální 
a Praktická škola Jihlava,

příspěvková organizace
Na naší škole se vzdělává 375 žáků pod vedením zkušených a trpělivých pe-

dagogů. Všichni se snaží, aby děti našly ve škole podporu a pochopení nejen 
od učitelů, ale také od spolužáků. Příjemné a nekonfl iktní prostředí pro práci 
je naší prioritou, stejně jako komunikace škola – rodina.

Výuka probíhá podle ŠVP ZŠ T. G. Masaryka – Škola pro život a o její 
kvalitě nás každoročně přesvědčují výsledky žáků při přijímacích zkouškách, 
následném úspěšném pokračování na školách vyššího typu a nadprůměrné 
hodnocení celostátních testů pro žáky základních škol.

Škola je zaměřena na otevřenost – škola pro každého
                                             praktičnost – škola pro život
                                             slušnost – podmínka pro život ve společnosti.
Žáci mají k dispozici moderně vybavené učebny, práce s interaktivní tabulí 

probíhá již od 1. tříd, starší žáci se aktivně podílejí na spolupráci s učiteli při 
přípravě hodin.

Školní družina je v samostatné budově a nabízí zajímavý a pestrý program. 
Po vyučování se dětem otevírá možnost výběru mnoha kroužků. Starší žáci 
organizují různé akce pro mladší kamarády.

Jsme zapojeni do několika projektů s podporou ESF, využíváme prostředí 
MOODLE jako alternativní podporu prezenční i distanční výuky prostřed-
nictvím on-line kurzů dostupných na internetu.

Pokud se chcete o naší škole dozvědět více, přijďte se k nám podívat.

Základní škola Jihlava, 
Demlova 32

Moderně vybavená sídlištní škola s 320 žáky umístěná v klidném prostředí. 
Snažíme se o vytváření „rodinného prostředí školy“, o práci v klidné atmo-
sféře s individuálním přístupem k dětem.

VÝUKA 
• Kvalitní technické zázemí 

– 2 počítačové učebny
• Moderní výukové pomůcky 

– interaktivní tabule, vzdělávací
programy, on-line podpora výuky 
Moodle

• Odborné učebny – hudební
výchova, kuchyňka, fyzika, 
přírodopis, jazyky

• Bohatá nabídka volitelných 
předmětů a kroužků

• Projektové vyučování, exkurze, 
výlety, netradiční školní akce, 
besedy, ročníkové dny

• Elektronická žákovská knížka, 
on-line docházka

JAZYKY
• Kvalitní výuka anglického 

a německého jazyka od 2. ročníku
• Druhý cizí jazyk nabízíme 

v 6. ročníku
• Úspěchy v jazykových soutěžích 

SPORT
• Prostorná tělocvična, bazén, 

venkovní hřiště s umělým 
povrchem 

• Lyžařský, snowboardový a vodácký
kurz

• Sportovní výlety – lanové 
centrum, outdoorový kurz

• Školní volejbalový klub 
– účast v 1. lize

ŽÁCI
• Rodinné prostředí školy 
• Rozvoj osobnosti dítěte 

– individuální přístup 
• Integrace dětí se speciálními 

výukovými potřebami – speciální
třídy

ZÁZEMÍ
• Provoz školní družiny dle potřeb

rodičů
• Informační centrum
• Relaxační místnost 
• Divadelní sál s kapacitou 120 míst
• Posilovna

KROUŽKY A KLUB
• Zdravotní výchova, jazyky, 

keramika, informatika, hra 
na zobcovou fl étnu, plavání, 
dramatický, fl orbal, vaření, míčové
hry, volejbal, plavání, turistika

ÚSPĚCHY
• Ocenění školního časopisu 

Všímálek
• Úspěchy žáků v celostátních 

výtvarných soutěžích
• Regionální akce pro děti se 

speciálními potřebami Hrátky 
• 1. liga ve volejbalu – kadetky 

a juniorky
• Bezproblémový přechod žáků 

na střední školy

ZÁPIS DO 1. TŘÍD 
SE NA NAŠÍ ŠKOLE USKUTEČNÍ:

v pátek 21. 1. 2010 od 13.30 – 17 hod.
v sobotu 22. 1. 2010 od 8.30 – 11 hod.

www.zs-demlova.ji.cz


