
STRANA 22 Aktuality / Školství NJR – LEDEN 2016

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
22. 1. 2016   14 – 17 hod.
23. 1. 2016     9 – 11 hod.

s sebou: občanský průkaz obou rodičů a rodný list dítěte.

Základní škola a mateřská škola se nachází uprostřed městské části Na Slun-
ci na okraji Jihlavy. V těsném sousedství je oddychová zóna lesoparku s vodní 
nádrží Stará Plovárna.

Uvnitř pavilonového komplexu budovy jsou učebny tříd vybavené audio-
vizuální technikou, jazyková laboratoř, počítačové pracovny, multimediální 
pracovna, interaktivní tabule v učebnách tříd, chemicko-fyzikální laboratoř, 
hudebna, univerzální dílna kovo-dřevoobráběcí, cvičný byt s kuchyňkou, 
nové šatní skříňky, nově vybavené prostory pro školní družinu, knihovna se 
studovnou, informační centrum vybavené počítači, dvě tělocvičny, posilov-
na, přírodní učebna. 

K aktivnímu trávení volného času v době mimo vyučování slouží školní 
družina a školní klub. Škola je vybavena i pro celou řadu netradičních sportů 
- minigolf, soft bal, fl orbal, lakros, stolní tenis, tenis. Areál zdraví má rozlohu 
téměř dva hektary. Slouží nejen k výuce tělesné výchovy, ale i ke sportovní-
mu využití obyvatel městské části Na Slunci.

  
Nabízíme 

 výuku českého jazyka v 1. ročníku analyticko-syntetickou metodou
 povinné cizí jazyky: anglický od 1. ročníku, německý od 7. ročníku
 nepovinné cizí jazyky pro zájemce: francouzský, ruský
 informatika od 3. ročníku
 důraz na rozvoj osobnosti (etická výchova, zdravý životní styl, sport) 
 dostatečnou kapacitu školní družiny, širokou nabídku zájmových oddělení
 dyslektickou asistentku a školní logopedku

Celoškolní akce
 kulturní programy, ekologická výchova, sportovní dny, lyžařský výcvik, 

sportovní soutěže, mikulášské a vánoční aktivity 
 bibliografi cká příprava v Městské knihovně, přednášky v muzeu, odborné 

exkurze, spolupráce s MŠ
 Noc s Andersenem, Běh čarodějnic, Den matek, Den učitelů, Den Země 

 výlety a vlastivědná putování, výlov rybníka, planetárium, historické pa-
mátky Prahy, cesty po Evropě

A navíc?
 pro všechny prvňáčky školní potřeby, učebnice a učební texty v hodnotě 

1 300 Kč zdarma
Provoz školní družiny od 6,00 do 16,00 hod. (příp. dle potřeby do 17 

hod.). Škola zajišťuje stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou jídel, 
celodenní pitný režim.

www.zsplovarna.ji.cz         skola@zsplovarna.ji.cz

Základní škola 
a mateřská škola Jihlava, 

Nad Plovárnou 5
pořádá

Březinova 31, 586 01 Jihlava
telefon: 567 333 644

www.pomskola.cz

Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava nabízí vašim dětem vzdě-
lávání v menší škole rodinného typu, realizované týmem zkušených speciál-
ních pedagogů. Škola poskytuje základní a střední vzdělávání žákům se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami z Jihlavy a okolí. 

Vzdělávání probíhá v nových prostorách školy, která je jednou z nejmoder-
něji zařízených v ČR.  Žáci mají k dispozici tělocvičnu, hřiště s umělým po-
vrchem, relaxační místnost, keramickou dílnu, víceúčelovou dílnu, cvičnou 
kuchyň a byt, učebnu informačních technologií a centrum pro fyzioterapii. 

Škola nabízí individuálně strukturované vyučování a programy na podpo-
ru komunikace a sociálního chování. Žáci při výuce využívají I pady, komu-
nikátory s hlasovým výstupem a interaktivní tabule. Každá třída je vybavena 
počítačem s dotykovou obrazovkou, možností alternativního ovládání a  při-
pojením k Internetu. 

Výchova ke zdravému životnímu stylu se promítá v přizpůsobených spor-
tovních aktivitách žáků a široké nabídce volnočasových aktivit pro celou ro-
dinu. V hodinách tělesné výchovy se zaměřujeme na fyzioterapii, prevenci 
vadného držení těla a obezity dětí. Žáci chodí celoročně jednou týdně plavat. 

Daří se nám vytvářet příjemné a bezpečné klima a pozitivně ovlivňo-
vat vztahy mezi žáky.

Žáci se pravidelně účastní výtvarných, sportovních a hudebních soutěží, ve 
kterých často dosahují i mezinárodních úspěchů. Ve škole působí hudební 
skupina Raraši, která často reprezentuje školu na veřejnosti.

V rámci speciálních terapií nabízíme žákům arteterapii, muzikoterapii, er-
goterapii, hydroterapii, haloterapii, canisterapii, trampolining, bazální stimu-
laci, orofaciální stimulaci.

Škola nabízí žákům odpolední zájmovou činnost: kroužky hudební, drama-
tický, výtvarný, speciální cyklistiku, bocciu, informatiku, plavání, moderní 
gymnastiku a stolní tenis. 

Pro rodiče žáků nabízíme poradenský servis v otázkách sociálních, zdravot-
ních a vzdělávacích. 

Zápis do Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava proběhne v pátek 
22. ledna 2016 od 8 do 16 hodin. Zápis je také možné realizovat dodatečně 

po osobní dohodě: tel: 567 333 644. Informace o aktuálním dění ve škole 
získáte také na www.pomskola.cz

K zápisu si připravte občanský průkaz, rodný list dítěte, doporučení 
školského poradenského zařízení (SPC, PPP). V případě žádosti o od-
klad školní docházky doložte doporučení odborného lékaře nebo kli-
nického psychologa. 

Mott o školy:  „Každé dítě potřebuje zažít úspěch.“


