
Zápis dětí do 1. tříd a příprav-
ných tříd základních škol zřizo-
vaných statutárním městem Jih-
lava se uskuteční ve dnech 22. a 
23. ledna 2016 a v ZŠ speciální a 
Praktické škole Jihlava 22. ledna 
2016.

Informace o místě a časovém 
harmonogramu zápisu budou zve-
řejněny řediteli jednotlivých škol 
formou vývěsek na budovách škol. 
Zákonný zástupce dítěte je povi-
nen přihlásit školou povinné dítě k 
zápisu do školy. Povinná školní do-

cházka začíná počátkem školního 
roku, který následuje po dni, kdy 
dítě dovrší šestý rok. To zname-
ná, že povinnost dostavit se k zá-
pisu do 1. třídy základní školy pro 
školní rok 2016/2017 se vztahuje 
na děti narozené od 1. 9. 2009 do 
31. 8. 2010 s výjimkou dětí, které 
již školní docházku zahájily. Ne-
ní-li dítě po dovršení šestého roku 
věku tělesně nebo duševně přimě-
řeně vyspělé a požádá-li o to jeho 
zákonný zástupce, odloží mu ředi-
tel školy začátek školní docházky o 

jeden školní rok. O odkladu školní 
docházky rozhoduje ředitel školy 
na základě odborného posouzení 
lékaře a příslušného poradenské-
ho zařízení. Povinnost dostavit 
se k zápisu se vztahuje i na děti, 
u kterých je předpoklad odkladu 
školní docházky. K zápisu je nutné 
s sebou přinést rodný list dítěte a 
občanský průkaz zákonného zá-
stupce. Povinnost zapsat žáka se 
škole ukládá podle jejího stanove-
ného školského obvodu (tj. podle 
místa trvalého bydliště). Právem 

každého rodiče je možnost volby 
školy pro své dítě. V případě, že 
rodiče zvolí školu mimo spádovou 
oblast a vybraná škola má naplně-
nou kapacitu, nemusí ředitel ško-
ly požadavku zákonných zástupců 
vyhovět. O nepřijetí jsou zákonní 
zástupci dítěte ředitelem školy pí-
semně vyrozuměni a dítě bude při-
jato do školy ve spádovém obvodu 
podle místa bydliště. Ředitel školy 
vyrozumí o přijetí dětí zákonné zá-
stupce obvyklým způsobem. -tz-

Zápis dětí do 1. tříd a přípravných tříd 
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Moderně vybavená sídlištní škola umístěná v klidném prostředí s bohatým zázemím. 
Snahou školy je vytváření pohodové a klidné školní atmosféry s individuálním přístupem 

ke každému dítěti.

VÝUKA 
• Kvalitní výuka Aj od 1. ročníku, druhý cizí jazyk od 7. ročníku – lze 
volit Rj, Nj a Konverzaci v Aj
• Výuka informatiky od 4. ročníku
• Výuka psaní písmem Comenia Script, v případě většího zájmu možnost 
otevření třídy s běžným písmem (celý text tohoto článku je napsán 
v Comenia Scriptu)
• Projektové vyučování, exkurze, výlety, netradiční školní akce, besedy, 
ročníkové dny
• Moderní podpora výuky – interaktivní tabule a dataprojektory ve 
všech třídách, digitální on-line podpora výuky – e-learningový portál 
Moodle
• Bohatá nabídka nepovinných předmětů a kroužků

ZÁZEMÍ
• Odborné učebny – hudební výchova, kuchyňka, fyzika, přírodopis a 
chemie, 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 Office 365 pro žáky
• Osobní zamykatelné skříňky pro všechny žáky
• Kvalitní zázemí školní družiny a bohatá nabídka zájmových útvarů 
v rámci školní družiny.

SPORT
• Bohaté sportovní aktivity a vybavení - prostorná tělocvična, bazén, 
venkovní hřiště s umělým povrchem, posilovna
• Sportovní a fl orbalové kroužky
• Sportovní výlety – lanové centrum, outdoorový kurz, lyžařský, 
snowboardový 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, bezproblémový 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

www.zsdemlovaji.cz

ZÁPIS DO 1. TŘÍD SE NA NAŠÍ ŠKOLE USKUTEČNÍ:
v pátek 22. 1. 2016 od 13.30 – 17.00 hod.
v sobotu 23. 1. 2016 od 8.30 – 11.00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve čtvrtek 14. 1. 2016 od 8.00 – 16.00 hod.

NAŠIM NOVÝM ŽÁKŮM NABÍZÍME:

Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle
567 579 021 nebo e-mailu nosek@zs-demlova.ji.cz
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