
STRANA 30 Zápis do ZŠ a MŠ NJR –  DUBEN 2018

Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2018/2019
do třídy s alternativními metodami výuky
do třídy dle §16, odst. 9 školského zákona
se uskuteční:
v pátek 20. dubna 2018 od 10:00 do 17:00 hodin
v sobotu 21. dubna 2018 od 9:00 do 11:00 hodin
Zapisujeme i děti do přípravné třídy po odkladu školní docházky.
U zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce, rodný 

list dítěte.
Podle čeho žáky vzděláváme:
Školní vzdělávací programu Otevřená škola vycházejícího z rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
Školního vzdělávací program Otevřená škola vycházejícího z rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou (LMP), dobíha-
jící na II. stupni ZŠ

Školní vzdělávací program Otevřená škola – základy vzdělání, vycházející-
ho z rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální

Vzděláváme i dle individuálních vzdělávacích plánů

Základní školy Jihlava, Jungmannova 6,              
příspěvková organizace

Den otevřených dveří
Středa 4. dubna 2018 od 10 do 17 hodin

Možnost individuální prohlídky školy po domluvě s ředitelkou školy.
Bližší informace o škole naleznete na www.jungzs.cz

Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 567 564 441
nebo e-mailu ivana.malkova@jungzs.cz

Těšíme se na vás

Dětem a jejich zákonným zástupcům nabízíme:
Bezbariérovou školu rodinného typu v klidné lokalitě Jihlavy
Zajištění dopravy dětí do školy autobusem v rámci města
Navýšený počet vyučovacích hodin tělesné výchovy, výtvarné výchovy a 

pracovních činností
Výuku ve třídách s malým počtem žáků 
Preferujeme individuální přístup ke každému žákovi a zaměřujeme se na 

aktivní přípravu žáků do života, možnost zajištění asistenta pedagoga k žá-
kům

Přátelské, bezpečné a tvořivé klima školy
Individuální logopedickou péči, poradenské služby, školní poradenské pra-

coviště... a mnoho dalších

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, 
příspěvková organizace, 586 01 Jihlava

tel. 731 420 000, e-mail: reditel@zsrosi.cz
Charakteristika Základní školy Jihlava, E. Rošického 2

Naše škola se nachází na ulici E. Rošického 2 v Jihlavě, odloučené pracoviš-
tě s 1. a 2. ročníkem, 2 přípravnými třídami je umístěno na odloučeném pra-
covišti školy na ul. Jarní 22. Jsme škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy 
se zaměřením na plavání a fotbal. Tomu nahrává i umístění, neboť s areálem 
přímo sousedí fotbalové hřiště s umělým povrchem a plavecký bazén. S pla-
váním i fotbalem je u nás možno začít již od první třídy formou zájmových 
útvarů (kroužků). To však nejsou jediné možnosti mimovýukových aktivit. 
Z nabízených kroužků, ať již se sportovním zaměřením – aerobik, florbal, 
basketbal, kopaná, badminton, zájmová tělesná výchova atd., tak i tvůrčích – 
dramatický, hra na flétnu, sborový zpěv, výtvarný, keramický… V neposlední 
řadě i kroužek zdravovědy, turistický a cizích jazyků AJ, NJ a výpočetní tech-
niky. Možnosti zabavení a realizace jsou pro každého ze zhruba 950 žáků. 
V devátém ročníku samozřejmé nechybí semináře z českého jazyka, mate-
matiky, cizích jazyků a fyziky pro přípravu na jednotné přijímací zkoušky na 
střední školu. I díky tomu je každoročně vysoké procento žáků, kteří přijíma-
cí zkoušky zvládli úspěšně a byli přijati ke studiu. 

Z cizích jazyků, které se na naší škole vyučují povinně od třetí třídy, se děti 
učí angličtinu a od 7. roč. druhý jazyk němčinu, popř. ruštinu. Pro mladší 
žáky je samozřejmě k dispozici školní družina. Zde jsou pořádány rekreační 
odpoledne, jež mají bohatou náplň od turistických výletů po okolí, návštěvu 
kina a divadla, Vodního ráje, po různé exkurze a besedy, např. s hasiči, policií 
atd. 

Hlavní budova školy i odloučeného pracoviště na Jarní 22 prošla v poslední 
době celkovou rekonstrukcí. Pro žáky jsou k dispozici skříňky namísto spo-
lečných šaten, zcela nové sociální zařízení. Po celé škole je nové osvětlení. 
Došlo ke kompletní výměně školního nábytku. Výměnou palubovky a bas-
ketbalových košů prošla velká tělocvična. Rovněž vybavení informačními 
technologiemi je na vysoké úrovni, škola disponuje 28 interaktivními tabu-
lemi. V současné době naše zařízení provozuje dvě počítačové učebny, jednu 
multimediální učebnu. V každé třídě je připojení k internetu ADSL, v něko-
lika učebnách byly instalovány nové diaprojektory a interaktivní tabule.

 Mgr., Bc.  František Svoboda, ŘŠ

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

Uvnitř pavilonového komplexu budovy jsou učebny tříd vybavené audiovizuální tech-
nikou, 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 tě-
locvičny, posilovna, přírodní učebna.

K aktivnímu trávení volného času v době mimo vyučování slouží školní družina a škol-
ní klub. Škola je vybavena i pro celou řadu netradičních sportů - minigolf, softbal, flor-
bal, lakros, stolní tenis, tenis. Areál zdraví má rozlohu téměř dva hektary. Slouží nejen k 
výuce tělesné výchovy, ale i ke sportovnímu 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 a soutěže, lyžařský výcvik
- Noc s Andersenem, Běh čarodějnic, Den matek, Den učitelů, Den Země
- spolupráce s MŠ, mikulášské a vánoční aktivity
- bibliografická příprava v Městské knihovně, přednášky v muzeu
- výlety a vlastivědná putování, výlov rybníka, planetárium, historické památky Prahy, 
odborné exkurze

A navíc?
- Opět otevíráme první třídu s rozšířenou výukou pohybových aktivit v trvání dvou ho-
din týdně. Tyto aktivity jsou zajišťovány prostřednictvím Školního sportovního klubu 
nad rámec základní školní docházky vždy v odpoledních hodinách a nejsou na úkor kva-
lity běžného školního režimu. Rozšířenou výuku pohybových aktivit povedou učitelé 
tělesné výchovy nebo trenéři s minimální kvalifikací licence „C“.
- 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., v případě zájmu lze využít odpo-
lední provoz naší mateřské školy od 16 do 17.30.

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, příspěvková 
organizace

pořádá
ZÁPIS DO 1. TŘÍD

20. 4. 2018 14 – 17 hod.
21. 4. 2018 9 – 11 hod.

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


