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Charakteristika Základní školy 
Jihlava, E. Rošického 2

Naše škola se nachází na ulici E.Roši-
ckého 2 v Jihlavě, odloučené praco-
viště s 1. a 2. ročníkem, 2 přípravný-
mi třídami je umístěno na ul. Jarní 22. 
Jsme škola s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy se zaměřením na plavání a 
fotbal. Tomu nahrává i umístění, ne-
boť s areálem přímo sousedí fotbalové 
hřiště s umělým povrchem a plavecký 
bazén. S plaváním i fotbalem je u nás 
možno začít již od první třídy formou 
zájmových útvarů (kroužků). To však 
nejsou jediné možnosti mimovýuko-
vých aktivit. Z nabízených kroužků, ať 
již se sportovním zaměřením – aero-
bik, fl orbal, basketbal, kopaná, horo-
lezectví, badminton, zájmová tělesná 
výchova atd., tak i tvůrčích – dramatic-
ký, hra na fl étnu, sborový zpěv, výtvar-
ný, keramický… V neposlední řadě i 
kroužek zdravovědy, turistický a cizích 
jazyků AJ, NJ, FJ a výpočetní techniky. 
Možnosti zabavení a realizace jsou pro 
každého ze zhruba 850 žáků. V devá-
tém ročníku samozřejmé nechybí se-
mináře z českého jazyka, matematiky, 
cizích jazyků a fyziky pro přípravu na 
přijímací zkoušky na střední školy. I 
díky tomu je každoročně vysoké pro-
cento žáků, kteří přijímací zkoušky 

zvládli úspěšně a byli přijati ke studiu. 
Z cizích jazyků, které se na naší ško-

le vyučují povinně od třetí třídy, se 
děti učí angličtinu a od 7. roč. druhý 
jazyk němčinu, popř. ruštinu. Zájem-
ci o francouzštinu mohou navštěvovat 
kroužek. 

Pro mladší žáky je samozřejmě k dis-
pozici školní družina. Zde jsou pořá-
dány rekreační odpoledne, jež mají 
bohatou náplň od turistických výletů 
po okolí, návštěvu kina a divadla, Vod-
ního ráje, po různé exkurze a besedy, 
např. s hasiči, policií atd. 

Hlavní budova školy i odloučeného 
pracoviště na Jarní 22 prošla v posled-
ní době celkovou rekonstrukcí. Pro 
žáky jsou k dispozici skříňky namísto 
společných šaten, zcela nové sociální 
zařízení. Po celé škole je nové osvětle-
ní. Došlo ke kompletní výměně škol-
ního nábytku. Výměnou palubovky a 
basketbalových košů prošla velká tělo-
cvična. Rovněž vybavení informační-
mi technologiemi je na vysoké úrovni, 
škola disponuje 20 interaktivními ta-
bulemi. V současné době naše zařízení 
provozuje dvě počítačové učebny, jed-
nu multimediální učebnu. V každé tří-
dě je připojení k internetu ADSL, v ně-
kolika učebnách byly instalovány nové 
diaprojektory a interaktivní tabule.

 Mgr., Bc.  František Svoboda, ŘŠ

Základní škola Jihlava, 
E.Rošického 2

E.Rošického 2, 586 04 Jihlava
tel. 731 420 000, e-mail : reditel@zsrosi.ji.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
JIHLAVA, 

HAVLÍČKOVA 71
Pohodová tvořivá škola

Jsme plně organizovaná městská základní  
škola v Jihlavě.
Ve škole je patnáct tříd, ve kterých je 342  
žáků, průměr 22,8 žáka ve třídě (stav na kon-
ci školního roku v červnu 2015).
Budova školy je kapacitně plně vytížena. 
Pro výuku hudební výchovy, výtvarné výcho- 
vy a přírodních věd jsou upraveny tři kmeno-
vé učebny jako poloodborné.
V kmenové učebně je také školní žákovská  
knihovna.
Ve škole máme tyto odborné učebny: počí- 
tačová učebna, dílna a kuchyňka - výuka pra-
covních činností, tělocvična - výkua tělesné 
výchovy, keramika - výuka části výtvarné vý-
chovy.
Je zde výdejna stravy se školní jídelnou, stra- 
va je dovážena ze ZŠ Jihlava, Kollárova.
V budově školy je i školní družina se samostat- 
ným vchodem se čtyřmi fungujícími oddělení-
mi. Pro svoji činnost využívá část školní zahra-
dy, nově vybavené pro hry dětí. 
Výuku ve škole doplňuje řada pravidelných  
aktivit (projektové dny, vánoční besídky, or-
ganizace divadelního festivalu, lyžařský vý-
cvik v Krkonoších, přírodovědné konferen-
ce…)
Škola využívá pěkný přírodní areál se dvěma  
novými hřišti, zahradou s výukovým jezír-
kem a venkovní učebnou (altán), budovou 
dílny a zahradou školní družiny.

Ve školním roce 
2016/2017 opět 

otvíráme dvě první 
třídy s menším 
počtem žáků.

Zápis do prvních tříd 
se na naší škole 

uskuteční:
22. 1. 2016 

14.00 – 18.00 hod
23. 1. 2016 

9.00 – 11.00 hod

www.zshavlickova.ji.cz

Základní škola Jihlava, 
Kollárova 30

Kde nás najdete?
v klidné části Jihlavy – Bedřichov –  
obytná zóna
dobrá dostupnost městskou dopra- 
vou – trolejbusovou i autobusovou
v blízkosti hlavní vlakové nádraží 

Jak děti učíme?
podle programu – Ze střípků po- 
znání skládáme barevnou mozaiku 
života
číst se učí genetickou metodou – je  
to skvělé, přirozené, ověřené – bu-
dete se divit rychlým pokrokům 
svého dítěte
používáme moderní didaktické po- 
můcky, interaktivní tabule, počíta-
če, internet, ale i klasické obrázky, 
mapy, modely, praktické ukázky 
atd.
ve třídách je průměrně 23 žáků 

Jak se u nás děti stravují?
jsme jedinou ZŠ v Jihlavě, která  
dietně vaří pro děti s omezením 
lepku
také vycházíme vstříc dětem s dia- 
betem
možnost objednání nebo odhlášení  
oběda přes webovou aplikaci

Jaké prostory používáme?
zabezpečené – vstup do školy na  
čip nebo prostřednictvím videote-
lefonu
klidné prostředí samostatné budo- 
vy pro první třídy
pro děti od prvních tříd samostat- 
né uzamykatelné šatní skříňky
nově vybavené učebny prvního  
stupně nábytkem a keramickými 
tabulemi
zrekonstruovanou školní jídelnu a  
kuchyň, ze které se rozváží obědy i 
do dvou okolních škol
prostornou tělocvičnu 
zrekonstruované školní hřiště –  
umělá tráva na malou kopanou, 
umělý povrch, dětské hřiště se 
sadou prolézaček a skluzavek

Co děláme pro děti v době mimo 
vyučování? 

školní družina s provozem od 5:45  
hod. do 16:45 hod.
možnost přihlášení každého zájem- 
ce do školní družiny 
pro žáky je připraveno nejméně 50  
zájmových kroužků (dyslektické, 
sportovní, jazykové, výtvarné, hra 
na fl étnu, keramický, loutkářský, 
dramatický a další)
možnost logopedické péče 
pořádání lyžařských kurzů, jedno- 
denních lyžařských výjezdů
organizace exkurzí a jiných kultur- 
ních akcí
adaptační pobytové kurzy šestých  
ročníků
vodácký kurz pro žáky devátých  
ročníků – Vltava
školní výlety pro všechny třídy 
Školní akademie - pořádáme vy- 
stoupení pro rodiče v divadle

Jak se na to vše připravujeme?
jsme zapojeni do projektu „Ovoce  
a zelenina do škol“ - tzn., že každý 

žák z I. stupně 1 x týdně zdarma 
obdrží ovoce nebo zeleninu
máme vyškolený tým učitelů v pre- 
ventivním projektu: Minimalizace 
šikany
účastníme se řady vzdělávacích akcí  
pro pedagogické pracovníky

Na čem si zakládáme?
Jsme si vědomi některých nega-

tivních vlivů, které přináší součas-
ná hektická doba a které se proje-
vují i u mládeže. Nepřehlížíme je 
ani je netajíme před rodiči či veřej-
ností. Snažíme se jim ale předchá-
zet a jsme připraveni je řešit. A to 
buď prostřednictvím kvalitně pro-
školených kolegů, nebo ve spolu-
práci s příslušnými orgány.

Kde se o nás dozvíte více?
přijďte se kdykoli podívat přímo do  
školy, rádi Vás provedeme, podívá-
te se do hodin, zodpovíme všechny 
Vaše dotazy
navštivte naše  Dny otevřených 
dveří 8. 1. 2016 (8:00-18:00) 
nebo 9. 1. 2016 (8:00-12:00)
zavolejte na telefonní čísla  
567563571 nebo 567563572
navštivte naše nové stránky www. 
zskol.ji.cz

Ve školním roce 2016/2017 bude 
opět otevřena přípravná třída

Co můžeme nabídnout žákům 
přípravné třídy:

1. Umístění třídy v samostat-
né budově (pouze s žáky prvních 
tříd).

2. Zajištěný provoz od 5:45 hod. 
do 16:45 hod.

3. Samostatná šatna.
4. Stravování ve školní jídelně v do-

provodu učitelky. Možnost výběru 
ze dvou nabízených chodů.

5. Individuální přístup dle kon-
krétních potřeb dítěte.

6. Příprava na školní docházku.
• logopedická průprava • grafomo-

torická průprava • procvičování pro-
storových vztahů • nácviky sluchové 
analýzy a sluchové syntézy • procvi-
čování sluchové a zrakové paměti

7. Pravidelná příprava
• matematické představy • jazyková 

výchova • výtvarná výchova • pracov-
ní činnosti • hudební výchova • pro-
cvičování dovedností i na interaktivní 
tabuli

• možnost využití počítačové učeb-
ny školy

8. Pohybová příprava
• pravidelné hodiny tělesné výcho-

vy ve školní tělocvičně a na školním 
hřišti

• možnost vyžití na dětském hřišti 
u školy (prolézačky, klouzačky, pís-
koviště atd.) • využití samostatných 
prostor školní družiny v dopoledních 
i odpoledních hodinách • nápravná 
pohybová cvičení s možností zaměře-
ní na cviky pro děti s ADHD • JÓGY 
na židličkách • dechová cvičení


