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Rádi vás provedeme školou a zodpovíme všechny vaše dotazy.

Těšíme se na Vás.
www.zsobreziny.czTel: 567 573 850

Zápis budoucích prvňáčků do tříd se uskuteční 

Základní školy Jihlava, 
Jungmannova 6, příspěvková org.

U zápisu je nutné předlo-
žit občanský průkaz rodiče, 
rodný list dítěte, doporuče-
ní - zprávu z SPC nebo PPP.

V rámci zápisu si budoucí 
prvňáčci projdou cestu po-
hádkovým světem, kde pro 
ně budou hravou formou 
připraveny jednoduché 
úkoly.  

Bližší informace získáte od 
1. 1. 2013 na našich nových 
webových stránkách 

www.jungzs.cz.
Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace vzdě-

lává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – zdravotním znevý-
hodněním. 

Dětem a jejich rodičům nabízíme:
 Bezbariérovou školu s přístupem na hřiště a na školní pozemek
- arboretum
 Zajištění dopravy žáků do školy autobusem v rámci města
 Provoz školní družiny, školního klubu – mnoho zájmových kroužků
 Stravování ve škole
 Individuální přístup k dětem
 Kvalitní výuku zajišťují speciální pedagogové, asistenti pedagoga
 Moderní vybavení školy – interaktivní tabule, PC pracovny, nově 
vybavené relaxační místnosti, cvičebna, pracovní dílny
 Poradenské služby – školní speciální pedagog, metodik prevence 
- preventivní programy
 Zapojení do mezinárodního programu sítě Ekoškol
 Zapojení do celostátního programu Recyklohraní
 Mnoho nových moderních aktivit, např. využití drumbenů ve výuce, 
trampoterapie, Kin - Ball…

Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 567 664 441 
nebo e-mailu malkovazsjung@seznam.cz

v pátek     25. 1. 2013  od 10:00 do 15:00 hodin
v sobotu  26. 1. 2013 od    9:00 do 11:00 hodin

Základní škola Jihlava, 
Seifertova 5

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
10. 1. 2013 od 15.00 do 18.00 hod.

Kromě prohlídky školy u nás získáte řadu dalších informací týkajících se zá-
pisu i školní docházky.

Těšíme se na Vás

Výběr z toho, co nabízíme:
 moderně vybavené třídy, informační a multimediální centrum, počítačo-

vé učebny, tři tělocvičny, keramická dílna, odborné učebny, kroužky (výtvar-
né, keramické, dramatické, fl étny, vaření, angličtina), sportovní oddíly (fl or-
bal, kopaná, vybíjená, tanec, moderní gymnastika, roztleskávačky, kobudo)

 kvalitní výuku s důrazem na informační technologie a cizí jazyky, moder-
ní výukové materiály (učebnice, interaktivní tabule), šikovné, vstřícné a pra-
covité učitele, mnoho školních akcí pro děti

 školní družina otevřena od 6 hod. do 17 hod.
 ve školní jídelně nabídka dvou obědů denně, pestrá a vyvážená strava

www.zsseifertova.ji.cz
Zápis do 1. tříd v pátek 25. 1. 14 – 18.hod. a v sobotu 26. 1. 9 – 11. hod.

Budova Základní umělecké školy 
v Jihlavě se mění před očima. Škola 
má hotovou novou přístavbu, fasá-
dy, dvůr, uvnitř objektu jsou hotové 
hrubé práce. 

„Jsou hotové hrubé omítky, podlahy, 
všechny rozvody sítí, v budově už fun-
guje topení a vzduchotechnika, jsou 
hotové obklady na sociálních zaříze-
ních, kde začínáme montovat oblož-
ky a dveře. Do konce roku umístíme 
vstupní dveře včetně hlavního vchodu,“ 

popsal Martin Urbánek, výrobní ře-
ditel fi rmy Podzimek a synové, která 
rekonstrukci ZUŠ Jihlavy dodává. 

Po Novém roce se budou dokon-
čovat vnitřní práce, tzn. defi nitivní 
povrchy podlah, výmalby, komple-
tování elektroinstalací atd. Celkové 
náklady rekonstrukce jsou asi 80 mi-
lionů korun. Předběžný termín pro 
ofi ciální otevření rozšířené a rekon-
struované školy je 1. červen 2013.
 -lm-

Rekonstrukce ZUŠ jde do cíle

ZAJÍMAVÉ vnitřní prostory ZUŠ v Jihlavě dávají tušit, že po rekonstrukci budo-
vy bude co obdivovat. Foto: archiv MMJ


