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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32, 
příspěvková organizace

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.

NAŠIM NOVÝM ŽÁKŮM NABÍZÍME:
VÝU�  
· Kvalitní výuka Aj od 1. ročníku, druhý cizí jazyk od 7. ročníku – lze volit 

Rj, Nj
· Výuka informatiky od 4. ročníku
· Výuka psaní písmem Comenia Script  
· Projektové a blokové 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

PŘÍP� VNÁ TŘÍDA
· Určena pro žáky s odkladem školní docházky  
· Rozvíjení sociálních a komunikativních dovedností dítěte
· Náprava logopedických problémů, rozvíjení řeči, rozvíjení jemné motori-

ky, estetického cítění dítěte
· Výuka probíhá ve speciálně upravené a vybavené třídě
· Možnost plného využití všech prostor školy – tělocvičny, školního diva-

dla, odborných učeben, venkovních hřišť, školní družiny

TŘÍDA PRO NADANÉ ŽÁKY
· Připravujeme otevření třídy pro nadané žáky
· Bližší informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy 

(Budoucí prvnáčci / Třída pro nadané žáky)  

ZÁPIS DO 1. TŘÍD SE NA NAŠÍ ŠKOLE USKUTEČNÍ:
v pátek 20. 4. 2018 od 13.30 – 17.00 hod.
v sobotu 21. 4. 2018 od 8.30 – 11.00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 8.00 – 16.00 hod.

ZÁPIS DO TŘÍDY PRO NADANÉ DĚTI
ve středu 18. 4. 2018 od 8.00 – 16.00 hod.

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

www.zsdemlovaji.cz

ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018-2019
Zápis dětí do pracovišť Mateřské 

školy Mozaika Jihlava, Březinova 
114, příspěvková organizace se usku-
teční 2.  a 3. května  2018. Veškeré 
informace k zápisu včetně nového 
formuláře žádosti o přijetí dítěte  a 
kritérií k přijímání budou zveřejněny 
začátkem dubna na www.msmozai-
kaji.cz a ve všech pracovištích školy. 
Před samotným zápisem se uskuteč-
ní ve všech pracovištích školy „Dny 
otevřených dveří“, kde   budou mít  rodiče možnost si školky prohlédnout a 
dozvědět se více informací. Do mateřské školy se budou přijímat děti, které 
dovrší do 31. 8.  tří let, ostatní pouze do možných kapacit jednotlivých pra-
covišť.  Pro děti od dvou let je určeno pouze pracoviště Jeslenka. Děti se zá-
važnější poruchou řeči, budou přednostně přijímány do logopedické třídy v 
MŠ Dvořákova.  Zde je třeba mít doporučení Speciálně pedagogického cent-
ra nebo Pedagogicko psychologické poradny.  -tz-

Mateřská škola a Speciálně pedagogické cen-
trum Jihlava, příspěvková organizace

Demlova 3608/28
samostatný právní 

subjekt s odloučený-
mi pracovišti

MŠ Demlova 34a, 
Jihlava a MŠ Na 
Stoupách 3, Jihlava

Zápis do těch-
to mateřských škol 
bude probíhat ve 
dnech 2.5.2018 od 
10.00 do 17.00 hod 
a 3.5.2018 od 14.00 
do 16.00 hod v Ma-
teřské škole a Speci-
álně pedagogickém 
centru Jihlava, příspěvková organizace, Demlova 28. V těchto dnech bude 
zároveň probíhat den otevřených dveří. V den zápisu rodiče odevzdají vypl-
něnou žádost o přijetí do MŠ, kterou si mohou vytisknout z webových strá-
nek msdemlova.cz nebo osobně vyzvednout v MŠ. Na webových stránkách 
školy naleznete také kritéria přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019 
a postup u zápisu.

PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY ZAMĚŘENÍ 
A AKTIVIT MATEŘSKÝCH ŠKOL:

školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Podej mi ruku“, v pe-
dagogické práci uplatňujeme především metody prožitkového učení hrou a 
činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte

v osmi speciálních třídách je zajištěna péče o děti se zrakovým, sluchovým, 
mentálním, tělesným postižením, o děti s vadami řeči, poruchami autistické-
ho spektra a s postižením více vadami - je zajištěna úzká spolupráce mateřské 
školy se speciálně pedagogickým centrem 

nadstandardně vybavené zařízení v dosahu městské hromadné dopravy, za-
hrada s vybudovaným dopravním hřištěm a se speciálním hřištěm na kolek-
tivní sporty

pro vzdělávání využíváme interaktivní tabule, pracovnu s prolézačkou 
Chacha box, multifunkční pracovnu s trampolínou a s plně automatickým 
zasouvacím pódiem, místnost pro zrakovou stimulaci, multisenzorickou 
místnost – snoezelen, pracovnu pro fyzioterapii 

saunování ve vlastní sauně MŠ + relaxace dětí ve vířivém bazénku u sauny
rehabilitace u dětí se zdravotním postižením, hydroterapie v perličkové ví-

řivé vaně
lyžařský výcvik, bruslení, canisterapie, návštěvy horolezecké stěny, výlety 

na kolech
podporujeme vzájemnou spolupráci rodiny s postiženými i zdravými dět-

mi, vytváříme podmínky ke vzniku plnohodnotných vztahů mezi nimi, tvo-
řivá odpoledne s rodiči, školy v přírodě 

práce s keramickou hlínou – vlastní keramická pec (společné tvoření s ro-
diči)

seznamování dětí se základy cizího jazyka – angličtina
logopedická péče ve všech třídách (skupinová logopedická péče + indivi-

duální logopedická péče zajištěna logopedy MŠ a SPC)
speciální cvičení a terapie pod vedením pedagogů a odborných pracovníků 

ze speciálně pedagogického centra
hudebně – taneční dílny, na MŠ Mašinka pěvecký sbor
předplavecký výcvik pro předškoláky
časopis „Klokánek“ –  pro děti a rodiče. 


