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Základní škola speciál-
ní a Praktická škola Jih-
lava poskytuje základní a 
střední vzdělávání žákům 
a studentům se speciál-
ními vzdělávacími potře-
bami z Jihlavy a okolí. O 
děti se stará tým vysoce 
kvalifi kovaných speciál-
ních pedagogů, vychova-
telů a asistentů pedagoga. 

Vzdělávání probíhá v 
nových prostorách školy, která je jednou z nejmoderněji zařízených škol v 
ČR.  Žáci mají k dispozici tělocvičnu, hřiště s umělým povrchem, relaxační 
místnost, keramickou dílnu, víceúčelovou dílnu, cvičnou kuchyň a byt, učeb-
nu informačních technologií a centrum pro fyzioterapii. 

Škola se specializuje zejména na vzdělávání žáků s poruchami autistické-
ho spektra, kterým nabízí strukturované vyučování a programy na podpo-
ru komunikace a sociálního chování. Žáci s mentálním postižením se naučí 
číst, psát, počítat, pracovat s PC, získají základy zeměpisu, přírodopisu, dě-
jepisu, občanské nauky, fyziky, chemie. Pro alternativní komunikaci a výuku 
jsou využívány tablety iPad. V hodinách tělesné výchovy se zaměřujeme na 
rehabilitaci, prevenci vadného držení těla a obezity dětí. Pro žáky s těžkým 
mentálním postižením má stěžejní místo ve vzdělávacím programu nácvik 
komunikace s okolím, rozvoj sebeobslužných dovedností, rozvoj smyslového 
vnímání a emočního prožívání. 

Žáci se pravidelně účastní a získávají ocenění ve výtvarných, sportovních a 
hudebních soutěžích pořádaných městem Jihlava, ale často i státními a mezi-
národními organizacemi. Ve škole působí hudební skupina Raraši, která vy-
stupuje na veřejnosti a sklízí velké úspěchy.

V rámci speciálních terapií nabízíme žákům: arteterapii, muzikoterapii, 
hydroterapii, canisterapii, trampolining, bazální stimulaci a orofaciální sti-
mulace. Žáci chodí celoročně jednou týdně plavat.

Škola nabízí žákům v rámci odpolední zájmové činnosti zájmové kroužky: 
hudební, výtvarný, počítačový, speciální cyklistiku, bocciu, plavání, moderní 
gymnastiku a stolní tenis. 

Absolventi školy mohou pokračovat  v Základní škole speciální a Praktické 
škole Jihlava ve studiu na střední škole v oboru „praktická škola“. 

Pro zájemce o celoživotní vzdělávání organizuje škola „Aktivační cent-
rum“, které mohou navštěvovat zdarma účastníci s mentálním postižením 
do 26 let. V kurzech se prakticky seznámí s lidovými řemesly, pěstitelskými a 
chovatelskými aktivitami, technickými pracemi. Naučí se pracovat s fotoapa-
ráty, počítači, navigací a další technikou. 

Zápis do Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava proběhne v pá-
tek 25. ledna 2013 od 14 do 17 hodin. Informace o aktuálním dění ve škole 
získáte také na www.pomskola.cz

Těšíme se na všechny, kteří projeví o vzdělávání v naší škole zájem.

Základní škola speciální a Praktická 
škola Jihlava, příspěvková organizace

ZŠ T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50
www.zstgm.ji.cz

Na naší škole se žáci vzdělávají pod 
vedením zkušených a trpělivých pe-
dagogů. 

Je pro nás samozřejmostí: 
 poskytovat žákům to nejlepší 
možné vzdělání
 umožňovat přístup k informacím
 vést výuku s přihlédnutím 
k individuálním potřebám 
každého jednotlivce
 rozvíjet talent a nadání v širokém
spektru dovedností
 vytvořit příjemné a nekonfl iktní 
prostředí pro děti
 pracovat v moderně vybavených 
učebnách
 pravidelně komunikovat s rodiči
 být zapojeni do projektů 
a soutěží a dosahovat v nich
výborných výsledků
 dávat žákům prostor pro vyjádření
svých myšlenek, nápadů 
a připomínek
 vést dialog učitel-žák na úrovni
vzájemné slušnosti a respektu

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel 
vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nej-
lepší učitel inspiruje.“     Artemus Ward

Staňme se navzájem inspirací v kaž-
dodenním životě a dokažme, že ote-
vřenost, praktičnost a slušnost jsou 
nejenom mott em naší školy.

Základní škola Jihlava, Kollárova 30
 Kde nás najdete? 

- v klidné části Jihlavy – část Bedřichov
- dobrá dostupnost městskou dopravou 

– trolejbusovou i autobusovou
- v blízkosti hlavního vlakového nádraží

 Jak děti učíme?
- podle programu – Ze střípků poznání skládáme 

barevnou mozaiku života
- součástí školy je samostatná přípravná třída (Pokračování na str. 20)


