
STRANA 22 Aktuality / Školství NJR – LEDEN 2015

„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“ Jan Amos Komenský

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 vý- 
sledků
dávat žákům prostor pro vyjádření svých myšlenek, nápadů a připo- 
mínek
vést dialog učitel-žák na úrovni vzájemné slušnosti a respektu 
Škola je zaměřena na otevřenost – škola pro každého, praktičnost – škola 

pro život, slušnost – podmínka pro život ve společnosti.

Co konkrétně oceňují naši žáci? Zeptali jsme se jich.
kvalitní zázemí pro výuku 
profesionální pedagogický sbor 
toleranci 
vstřícnost nápadům 
týmovou spolupráci 
podporu vyjádření vlastního názoru 
zábavnou výuku s důrazem na rozvoj praktických dovedností 
vysokou úspěšnost při přijímacích zkouškách 
prostor modernímu přístupu 
podporu osobnostního rozvoje a poznávání vlastních kvalit 
trolejbusovou a autobusovou zastávku vedle školy  ☺

Staňme se navzájem inspirací v každodenním životě a dokažme, 
že otevřenost, praktičnost a slušnost jsou nejenom mott em naší školy.

www.zstgm.ji.cz

ZŠ T. G. Masaryka Jihlava, 
Žižkova 50

Základní škola Jihlava, Demlova 32
Moderně vybavená sídlištní škola umístěná v klidném prostředí s bohatým zázemím. Snažíme se o vytváření pohodové a klidné školní 
atmosféry s individuálním přístupem ke každému dítěti.

NAŠIM NOVÝM ŽÁKŮM NABÍZÍME:
VÝUKA
Kvalitní výuka  Aj od 1. ročníku, druhý cizí jazyk od7. ročníku –lze volit Rj, 
Nj a Konverzaci v Aj
Výuka informatiky od 4. ročníku 
Výuka psaní písmem  Comenia Script i běžným písmem
Projektové vyučování, exkurze, výlety, netradiční školní akce, besedy, roční- 
kové dny
Moderní podpora výuky –  interaktivní tabule a dataprojektory ve všech 
třídách, digitální on-line podpora výuky – e-learningový portál Moodle, 
tablety
Integrace dětí se speciálními výukovými potřebami –  speciální třídy
Bohatá nabídka volitelných a nepovinných předmětů a kroužků 

ZÁZEMÍ
Odborné učebny  – hudební výchova, kuchyňka, fyzika, přírodopis a che-
mie, jazyky, informační centrum, školní dílna, keramická dílna, 2 počítačové 
učebny, relaxační místnost, školní divadlo, školní zahrada, odpočinkový kout
Elektronická žákovská knížka, sledování absencí, žákovské e-mailové  
schránky, on-line Office365 pro žáky

ZÁPIS DO 1. TŘÍD SE 
NA NAŠÍ ŠKOLE USKUTEČNÍ:

v pátek 23. 1. 2015od 13.30 –17.00hod., 
v sobotu 24. 1. 2015od 8.30 –11.00hod.

Vaše dotazy rádi zodpovíme 
na telefonním čísle 567323540 

nebo e-mailu nosek@zs-demlova.ji.cz
www.zsdemlovaji.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
vúterý13. 1. 2015od 8.00 –16.00 hod.

www.zsseifertova.ji.cz

Základní škola Jihlava, 
Seifertova 5

Příjemné motivující prostředí
Moderně vybavené třídy s relaxač- 
ními zónami, infocentrum (kopír-
ka, internet, knihovna), dvě počí-
tačové učebny, tři tělocvičny, dvě 
hřiště, odborné učebny jazyků, 
chemie, biologie, zeměpisu, fyzi-
ky, cvičný byt, keramická dílna.

Moderní výuka
Výuka anglického jazyka a počíta- 
čů od 1. třídy, druhý cizí jazyk od 
7. třídy (německý, ruský, španěl-
ský), zajímavá nabídka volitelných 
předmětů, moderní formy výu-
ky, projekty EU a projektové dny, 
zkušení a vstřícní učitelé, indivi-
duální přístup.

Je o ně postaráno celý den
Školní družina funguje denně od  
5:45 do 16:45 hodin, pořádá růz-
né akce a výlety. Ve školní jídelně 
denně nabídka dvou jídel s mož-
ností volit přes internet, čipový 
systém.

Zapojují se do mnoha různých akcí
Vánoční besídky, talentové soutě- 
že, Recyklohraní, Bruslařská škola, 
Kinderiáda, Sportovní liga, Seifert-
ka Cup ve fl orbale, lyžařský kurz, 
outdoorový kurz, zájezdy do Ang-
lie a Španělska, výlety, exkurze, ak-
ce Žákovského parlamentu.

U nás se nenudí
Pestrá nabídka sportovních i jiných  
kroužků: fl orbal, vybíjená, kobu-
do, tanec, roztleskávačky, moderní 
gymnastika, keramika, výtvarný, 

Osobní  zamykatelné skříňky pro všechny žáky
Provoz  školní družiny dle potřeb rodičů

SPORT
Bohaté  sportovní aktivity a vybavení – prostorná tělocvična, bazén, venkov-
ní hřiště sumělým povrchem, posilovna
Sportovní  a florbalové kroužky
Sportovní výlety – lanové centrum, outdoorový kurz, lyžařský, snowboardo- 
vý a vodácký kurz, školní volejbalový sportovní klub – účast v celostátních 
volejbalových prvoligových soutěžích

ÚSPĚCHY
Ocenění školního časopisu Všímálek, úspěchy žáků v celostátních výtvarných  
soutěžích, regionální akce pro děti se speciálními potřebami Hrátky, bezpro-
blémový přechod žáků na střední školy, úspěchy v jazykových soutěžích…

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
Určena pro žáky s odkladem školní docházky   
Rozvíjení sociálních a komunikativních dovedností dítěte 
Náprava logopedických problémů, rozvíjení řeči, rozvíjení jemné motoriky,  
estetického cítění dítěte
Výuka probíhá ve speciálně upravené a vybavené třídě 
Možnost plného využití všech prostor školy –bazénu, tělocvičny, školního  
divadla, odborných učeben, venkovních hřišť, školní družiny

va ření, dramaťák, fl étny, bystrá hla-
vička, angličtina Plus.
Ve sportovních třídách hrají chlap- 
ci lední hokej, dívky mají moderní 
gymnastiku a krasobruslení.

Den otevřených dveří
8. 1. 2015 od 15 do 18 hod.
Zápis do 1. tříd – 23.1.2015 

(14-18 h.) a 24.1.2015 (9-11 h.)
www.zsseifertova.ji.cz


