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Základní škola Otokara 
Březiny, Demlova 34

Zaměření školy: 
Škola, která má zkušenosti a pod-
mínky být nadále zaměřena na výu-
ku cizích jazyků, na zdravý životní 
styl a využívání moderních infor-
mačních technologií. 
Našim žákům nabízíme: 

anglický jazyk  od 1. třídy, němec-
ký jazyk od 6. ročníku, využití me-
tody CLIL na 1. stupni 
výměnné pobyty  žáků v Holand-
sku, Rakousku, studijní pobyt v 
Anglii 
program „ Zdravá škola“ 
projekty  Cesty k aktivnímu učení, 
ICT nás baví, podpořené z ESF 
celoškolní aktivity  – Veletrh zdra-
ví, Evropský den jazyků, Svět práce 
blokové a projektové vyučo- 
vání: Lexikon kouzel, Jihlava – 
místo, kde žijeme, Jsem školák, 
MaFyáČek, PřiVýDěj, Tělorob, Fi-
nanční gramotnost, Kariéra … 
sportovní kurzy  
bohatý výběr  zájmových aktivit 
vyhledávání informací v našem  
informačním centru 
využívání  školní knihovny 
dvě  počítačové učebny 
používání  interaktivní tabule ve 
výuce 
zajištěný  pitný režim 
výběr ze dvou jídel v naší  moderně 
vybavené jídelně 
vyžití na  přestávkovém dvoře 

Naším společným cílem je uplatnění žáků 
ve společnosti u nás i v zahraničí. 

Odpoledne otevřených dveří v úterý 20. ledna 2015 od 14:30 hod. 
V případě zájmu o konzultaci nebo prohlídku v jiném termínu kontak-

tujte vedení školy: riha.pavel@zsobreziny.cz, tel.: 567 573 850 
www.zsobreziny.cz

relaxační koutky  na chodbách 
příprava na  soutěže a olympiády 

Za důležité považujeme, aby se 
žáci naučili: 

získané poznatky prakticky využívat  
obhájit svůj názor a nést zodpo- 
vědnost za svá rozhodnutí 
formulovat a vyjadřovat své myš- 
lenky, naslouchat druhým a vhod-
ně reagovat 
pozitivně přistupovat ke společné  
práci 
vytvářet a dodržovat pravidla  

ŠKOLA PRO ŽIVOT
Vás zve 

dne 18. 12. 2014 od 9.30 do 11.30 
a od 14.00 do 16.00 

a dne 8. 1. 2015 od 14.00 do 16.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Prohlédnete si celou budovu školy, která je blízko 
centra Jihlavy, školní družinu i  jídelnu, moderně vy-
bavené učebny, třídy, ve kterých máme interaktivní 
tabule. Předškoláčkům se bude líbit přípravná třída 
i víceúčelové hřiště s umělým povrchem a dětským 
koutkem.

Základní škola Jihlava, 
Křížová 33

Přijďte se k nám podívat a uvidíte.
Zápis do 1. tříd se uskuteční

v pátek 23. ledna 2015 od 14.00 do 18.00,
v sobotu 24. ledna 2015 od 9.00 do 11.00.

Těšíme se na nové prvňáčky.
Telefon: 567 302 990, e-mail: krizovazs@ji.cz, 

Web školy: www.zskrizova.cz

Učíme se...

Sportujeme...

Zpíváme ...

Cestujeme...

Lyžujeme...

Bavíme se...

V průběhu ledna bude pro pěší 
otevřen nový průchod z centra 
Jihlavy do lesoparku Malý Heulos. 

Do parku a následně pak např. do 
největšího jihlavského sídliště Bře-
zinky se chodci dostanou z Hluboké 
ulice přes dosud nepřístupnou část 
parkánu, kde je vybudované i nové 
dětské hřiště a nové osvětlené scho-
diště. 

Zprůchodnění je jednou z částí 
projektu revitalizace městské památ-
kové rezervace, který letos dokončila 
jihlavská radnice.

Dalším krokem byla úprava přitaž-
livého prostředí hradebního parkánu 
a jeho vybavení mobiliářem včetně 
herních a naučných prvků pro děti 
v úseku od kostela sv. Jakuba k Brněn-
ské ulici. 

Rovněž parkán bude otevřen pro 
veřejnost v lednu.

Součástí projektu byla oprava kaple 
Olivetská hora, opravena je také zeď a 
dvouramenné schodiště do lesoparku 
Heulos, na Masarykově náměstí vznik-
ly dva osvětlené průhledy do podzemí. 

Projekt řešil i několik úseků deš-
ťové kanalizace, veřejné osvětlení, 
přeložky optického kabelu a umís-

tění stojanu na kola.
Projekt s názvem „Regenerace veřej-

ných prostranství v MPR Jihlava – I. 
etapa“ získal podporu ROP Jihový-
chod. 

Na základě výběrového říze-
ní se stala dodavatelem fi rma PSJ, 
a.s. s nejnižší nabídnutou cenou 
6.326.073,- korun (bez DPH). 

 -tz-

Z centra novou cestou do Heulosu

NOVÉ schodiště a opravená kaple Olivetská hora budou provázet chodce na cestě z centra do Heulosu. Foto: archiv MMJ


