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Pohodová tvořivá škola
Jsme plně organizovaná městská základní škola v Jihlavě. 
Ve škole je patnáct tříd, ve kterých je 340 žáků, průměr 22,6 žáka ve třídě  
(stav na konci školního roku v červnu 2014).
Budova školy je kapacitně plně vytížena. 
Pro výuku hudební výchovy, výtvarné výchovy a  
přírodních věd jsou upraveny tři kmenové učeb-
ny jako poloodborné.
V kmenové učebně je také školní žákovská  
knihovna.
Ve škole máme tyto odborné učebny: počítačová  
učebna, dílna a kuchyňka – výuka pracovních čin-
ností, tělocvična - výuka tělesné výchovy, keramika 
- výuka části výtvarné výchovy.
Ve škole je výdejna stravy se školní jídelnou, strava je  
dovážena ze ZŠ Jihlava, Kollárova.
V budově školy je i školní družina se samostatným  
vchodem se čtyřmi  fungujícími odděleními.  Pro 
svoji činnost využívá část školní zahrady, nově vyba-
vené pro hry dětí. 
Výuku ve škole doplňuje řada pravidelných aktivit  
(projektové dny, vánoční besídky, organizace divadelního festivalu, lyžař-
ský výcvik v Krkonoších, přírodovědné konference…)
Škola využívá pěkný přírodní areál se dvěma hřišti, zahradou s výukovým  
jezírkem a venkovní učebnou (altán), budovou dílny a zahradou školní 
družiny.

Ve školním roce 2015/2016 opět otvíráme 
dvě první třídy s menším počtem žáků.

Zápis do prvních tříd se na naší škole uskuteční:
23. 1. 2015   14.00 – 18.00 hod, 24. 1. 2015   9.00 – 11.00 hod

www.zshavlickova.ji.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA
Havlíčkova 71

Zápis budoucích prvňáčků. Do 
Základní školy Jihlava, 

Jungmannova 6, příspěvková or-
ganizace 

pro školní rok 2015/2016 se 
uskuteční: 

v pátek 23. ledna 2015 od 10:00 
do 17:00 hodin 

v sobotu 24. ledna 2015 od 9:00 
do 11:00 hodin 

U zápisu je nutné předložit občan- 
ský průkaz zákonného zástupce, 
rodný list dítěte, doporučení škol-
ského poradenského pracoviště. 
Podle Zákona č. 561/2004 Sb. o  
předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), §36 
mají rodiče povinnost dostavit se 
k zápisu s dětmi narozenými od 
1. září 2008 do 31. srpna 2009. 
Na základě vyšetření dětského  

lékaře a školního poradenského 
zařízení (pedagogicko-psycholo-
gická poradna, …) je možno po-
žádat do 31. května 2015 o odklad 
školní docházky. Po doložení do-
poručení rozhodne ředitel školy o 
odkladu povinné školní docházky 
podle §37 školského zákona. 
Zápis dětí do 1. třídy bude pro- 
bíhat „V ZEMI POHÁDEK“, 
kde budou děti plnit jednoduché 
úkoly. 
Vzděláváme podle  školního vzdě-
lávacího programu Otevřená 
škola vycházejícího z rámcové-
ho vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání s přílohou 
(LMP) 
Vzděláváme  podle školního vzdě-
lávacího programu Otevřená 
škola vycházejícího z rámcového 
vzdělávacího programu pro zá-
kladní vzdělávání 

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6

Tak jako každý školní rok znovu otevíráme úspěšný přípravný ročník 
pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky nebo s od-
kladem školní docházky. 

Přípravná třída je určena pro děti především těch rodičů, kteří si přejí, aby  
se jejich dítě bezproblémově začlenilo do vzdělávacího procesu od první 
třídy základní školy a předešlo se tak případným neúspěšným začátkům ve 
školní docházce. Je určena pro děti, které jsou sociálně znevýhodněné, pro 
děti s poruchami pozornosti a vnímání, pro děti s vadami řeči. 

CO NABÍZÍ PŘÍPRA VNÁ TŘÍDA? 
výuka probíhá denně v délce čtyř vyučovacích hodin, tj. od 8:00 do 11:40  
hodin, jednou týdně v délce pěti vyučovacích hodin tj. do 12:35 hodin 
dětem je k dispozici stravování v naší školní jídelně, po dohodě i pobyt ve  
školní družině, která je otevřena v době od 6:30 do 15:30 hodin 
docházka do přípravné třídy je  bezplatná a nezapočítává se do povinné 
školní docházky 
děti jsou v péči  kvalifi kovaného pedagoga a asistenta pedagoga 
velkou výhodou je  snížený počet dětí v kolektivu, což umožňuje pracovat 
s žáky individuálně a plnit tak jejich osobní plány sestavené na základě vy-
šetření PPP či SPC 
děti mají k dispozici počítačovou učebnu, interaktivní tabule, tělocvičnu,  
cvičebnu, relaxační místnosti, snoezelen, dílnu pro výtvarné a pracovní 
činnosti, hřiště, školní pozemek, informační centrum, školní knihovnu 
společně s žáky prvního stupně se účastní kulturních a sportovních akcí,  
výletů atd. 
do školy mohou děti, na základě žádosti rodičů, využívat autobus pro pře- 
pravu dětí v rámci města za doprovodu pedagoga/asistenta pedagoga 

JAKÝ JE VÝCHOVNÝ A VZDĚLÁVACÍ 
OBSAH PŘÍPRA VNÉ TŘÍDY? 

vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků,  
ozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast  
matematických představ a oblast rozvoje poznání), 
hudební výchova,  
výtvarná výchova,  
pracovní výchova,  
tělesná výchova.  

CO JE TŘEBA UDĚLAT, POKUD BUDETE MÍT 
ZÁJEM O VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRA VNÉ TŘÍDĚ? 

informovat se o tomto typu vzdělávání u zápisu dítěte do základní školy  
informovat se v  Základní škole Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková 
organizace 
tel.  567 564 441 nebo 731 698 908 nebo na www. jungzs.cz 
zápis do přípravné třídy se shoduje se zápisem do 1. třídy na uvedené škole  

tj. v pátek 23. 1. 2015 od 10:00 do 17:00 hodin, 
v sobotu 24. 1. 2015 od 9:00 do 11:00 hodin 

nebo po telefonické domluvě,  nejdéle do 31. 5. 2015 odevzdat vyplně-
nou žádost spolu s rozhodnutím o odkladu školní docházky a se zprávou z 
příslušného školského poradenského zařízení 
u zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce, rodný  
list dítěte, potřebné doporučení - zprávu z příslušného školského pora-
denského zařízení, žádost o přijetí lze vyzvednout v Základní škole Jihlava, 
Jungmannova 6, příspěvková organizace

Bližší informace o škole naleznete na www.jungzs.cz 
Vaše dotazy rádi zodpovíme 

na telefonním čísle 567 564 441 
nebo e-mailu malkovazsjung@seznam.cz 

Těšíme se na vás.

Vzděláváme i dle individuálních  
vzdělávacích plánů 
Možnost prohlídky školy po do- 
mluvě s ředitelkou školy. 
Vzděláváme také děti v posledním  
roce před zahájením povinné škol-
ní docházky v přípravné třídě zá-
kladní školy podle §47 školského 
zákona. 

Dětem a jejich rodičům nabízíme: 
Bezbariérovou školu v klidné loka- 
litě Jihlavy s přístupem na hřiště, 
přestávkový dvůr, školní pozemek, 
arboretum 
Zajištění dopravy dětí do školy au- 
tobusem v rámci města 
Provoz školní družiny, školního  
klubu 
Školní bufet  
Zájmové volnočasové aktivity – zá- 
jmové kroužky dle zájmu dětí 
Výuku ve třídách s malým počtem  
žáků pod vedením zkušených spe-
ciálních pedagogů 
K žákům individuálně integrova- 
ným zajišťujeme pedagogické asi-
stenty 
Preferujeme individuální přístup  
ke každému žákovi a zaměřujeme 
se na aktivní přípravu žáků do ži-
vota 
Přátelské a tvořivé klima školy  
Vzdělávání podle školního vzdělá- 
vacího programu Otevřená škola 
vycházejícího z rámcového vzdě-
lávacího programu pro základní 

vzdělávání s přílohou (LMP) 
Vzdělávání podle školního vzdělá- 
vacího programu Otevřená škola 
vycházejícího z rámcového vzdě-
lávacího programu pro základní 
vzdělávání 
Vzdělávání dle individuálních  
vzdělávacích plánů 
Výuku v mnoha odborných učeb- 
nách (počítačová pracovna, multi-
mediální pracovna, přírodovědná 
a společenskovědní pracovna, dílna 
výtvarných prací a keramiky, dře-
vodílna, kovodílna, hudebna, mini 
zahradnictví, cvičný byt), ve snoe-
zelenu, v tělocvičně, v relaxačních 
místnostech 
Využívání informačního centra,  
školní knihovny 
Moderní vybavení školy, nově ote- 
vřený a vybavený cvičný byt, cvi-
čebna – posilovna, snoezelen 
Pro každé dítě máme k dispozici  
víceúčelovou pomůcku – drum-
ben. Jsme první škola na svě-
tě, která pořídila drumbeny pro 
všechny děti a začala je využívat 
ve výuce. 
Poradenské služby  
Zajištění obědů ve školní výdejně  

Škola je zapojena do mezinárod-
ního programu sítě Ekoškol, celo-
státního programu Recyklohraní, 
Ovoce a zelenina do škol, Mléko 
v evropských školách a do mnoha 
projektů

Základní škola Jihlava, 
Jungmannova 6, Přípravná třída


