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Pořádáme vzdělávací semináře, workshopy, nabízíme individuální konzultace, pomůckové dílny, příležitosti, 
kde můžete zažít způsob naší práce. Zveme rodiče i učitele k nahlédnutí do výuky a běžného provozu v MŠ i ZŠ. 

- den otevřených dveří  / úterý 3. 3. a 17. 3. v čase 7:00 – 11:00  

- každé druhé úterý – práce s pomůckou – před zápisové schůzky pro rodiče s dětmi.  
Děti přijímáme po celý rok - místo na příští školní rok si můžete rezervovat.  
- zápis do ZŠ od 1. do 30. dubna 2020 / každou STŘEDU od 15:00 do 16:30 

- zápis do MŠ od 1. do 31. května  / každé PONDĚLÍ a ÚTERÝ od 15:00 do 16:00  

Další informace www.meruzalka.cz nebo tel. 778 095 954 Mgr. Marcela Slavíková 

 
30 dětí v MŠ (ve věku 2-7 let) je rozděleno do dvou vývojových 
skupin. Ty nejmladší děti jsou přirozeně vedeny k sebeobsluze, 

praktickým činnostem často fascinovány řádem, pohybem i slovem. 
Starší se zájmem zkoumají, jak fungují věci i stroje, velká čísla či 
písmena z kterých skládají slova.  

20 školáků v ZŠ se zaujetím zkoumá zákonitosti života a učí  
se v souvislostech. Objevují číselné řády, úhly, symetrii, fotosyntézu, 
stavbu buňky, rostlin i živočichů nebo neviditelné prvky např. uhlík, 
vodík. Samostatně nebo ve spolupráci řeší logické úkoly s podporou 

představ i důmyslných pomůcek.  

Práce, pohyb venku a vědomé stravování je samozřejmou součástí 
výchovy, která směřuje k přirozenému rozvoji dítěte.  
 

 

 MONTESSORI ŠKOLA - MERUZALKA V JIHLAVĚ 

Již sedmý rok nabízí soukromá mateřská škola Meruzalka předškolní 
vzdělávání. Od roku 2019 na MŠ navazuje také základní škola. Během 
sedmiletého fungování se Meruzalka vyprofilovala ve vzdělávací 
centrum vysoké úrovně a pokládá tak základy pro komplexní rozvoj 
osobnosti dítěte. 

Vnitřní interiér ukazuje připravené prostředí pro výchovně vzdělávací 
systém, založený na montessori principech přirozeného učení, kde se 
bere vážně touha objevovat, zkoumat a zkoušet. Modely vesmírných 
planet visící zpoza stropu, živá zvířata, knihy a encyklopedie na dosah 
ruky, aktivity přesýpání, leštění, zatloukání, pohyblivá písmena, perlový 
tisícový řetěz i hudební nástroje děti přirozeně vedou k bližšímu 
zkoumání světa kolem. 
Praktický život, smyslová výchova, jazyk, matematika, kosmická 
výchova – jsou vzdělávací oblasti, které naplňují denní program. Děti 
zde uvidíme, jak nalévají vodu, krájí ovoce, kreslí, píší, počítají, 
naslouchají anglickému jazyku, zkoumají tání ledu, staví krychlové 
stavby, neboť právě teď „Mají citlivé období pro tyto činnosti.“ 

V pravidelném čase jsou děti vedeny ke společnému sdílení, k cvičení 
ticha, k procvičování koordinovaných pohybů – cvičení rovnováhy nebo 
„slyšení sebe sama“. Jedině v tichu a soustředěnosti se tříbí smysly, jež 
jsou základem učení. 
Svoboda, samostatnost, vnitřní řád, láska a důstojnost vede děti a jejich 
průvodce životem ve společnosti.  
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 MONTESSORI ŠKOLA JIHLAVĚ
Již sedmý rok nabízí soukromá mateřská škola Meruzalka předškolní 
vzdělávání. Od roku 2019 na MŠ navazuje také základní škola. Během 
sedmiletého fungování se ělávací 
centrum vysoké úrovně pokládá tak základy pro komplexní rozvoj 
osobnosti dítěte.

Vnitřní interiér ukazuje připravené prostředí pro výchovně vzdělávací 
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bere vážně touha objevovat, zkoumat a zkoušet. Modely vesmírných 
planet visící zpoza stropu, živá zvířata, knihy a encyklopedie na dosah 
ruky, aktivity přesýpání, leštění, zatloukání, pohyblivá písmena, perlový 
tisícový řetěz i hudební nástroje děti přirozeně vedou k bližšímu 
zkoumání světa kolem.
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zde uvidíme, jak nalévají vodu, krájí ovoce, kreslí, píší, počítají, 
naslouchají anglickému jazyku, zkoumají tání ledu, staví krychlové 
stavby, neboť právě teď „Mají citlivé období pro tyto činnosti.“
V pravidelném čase jsou děti vedeny ke společnému sdílení, k cvičení 

procvičování koordinovaných pohybů cvičení rovnováhy nebo 
„slyšení sebe sama“. Jedině v a soustředěnosti se tříbí smysly, jež 
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Svoboda, samostatnost, vnitřní řád, láska a důstojnost vede děti a jejich 
průvodce životem ve společnosti.

Výuku doplòuje øada pravidelných aktivit (projektové dny, sportovní dny, vánoèní besídky, 

organizace divadelního festivalu, zájezd do Anglie a týdenní intenzivní kurz Aj s rodilým 

mluvèím, lyžaøský výcvik v Krkonoších, vodácký kurz, pøírodovìdné konference…).

Škola se aktivnì zapojuje do projektu "Jihlava vzdìlává kulturou".

Škola využívá pìkný pøírodní areál se dvìma novými høišti, zahradou 

s výukovým jezírkem a venkovní uèebnou (altánem), 

budovou dílny a zahradou školní družiny.

 mìstská základní škola v Jihlavì.Jsme plnì organizovaná

Pohodová tvoøivá škola!

pøíspìvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, HAVLÍÈKOVA 71, 

www.zshavlickova.ji.cz

Tìšíme se na vás!

 

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ: 

 

 

17. 3. 2020  10.00 - 15.00 hod. 

Zápis do prvních tøíd se na naší škole uskuteèní:

17.4. 2020 18.4. 2020 14.00 – 18.00     9.00 – 11.00

Ve dnech 21. a 22. dubna budou 
probíhat zápisy dětí do prvních a 
přípravných tříd ve školním roce 
2017/2018, a to v základních školách, 
které zřizuje  Jihlava. V ZŠ speciální a 
Praktické škole Jihlava se zájemci o 
zápis dostaví 21. dubna 2017.

Podrobnější informace o místě a ča-
sovém harmonogramu zápisu budou 
zveřejněny řediteli jednotlivých škol 
formou vývěsek na budovách škol. 
„Zákonný zástupce dítěte je povinen 
přihlásit školou povinné dítě k zápisu do 
školy. Povinná školní docházka začíná 
počátkem školního roku, který následuje 

po dni, kdy dítě dovrší šestý rok. To zna-
mená, že povinnost dostavit se k zápisu 
do 1. třídy základní školy pro školní rok 
2017/2018 se vztahuje na děti naroze-
né od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dále 
děti, kterým byl při zápisu v lednu 2016 
povolen odklad školní docházky o jeden 
rok,“ řekl Tomáš Koukal, vedoucí od-
boru školství, kultury a tělovýchovy.

Ne každé šestileté dítě je však těles-
ně nebo duševně přiměřeně vyspělé a 
požádá-li o to jeho zákonný zástupce, 
odloží mu ředitel školy začátek škol-
ní docházky o jeden školní rok. O 
odkladu školní docházky rozhoduje 

ředitel školy na základě odborného 
posouzení lékaře a příslušného pora-
denského zařízení.  

Povinnost dostavit se k zápisu se 
vztahuje i na děti, u kterých je před-
poklad odkladu školní docházky.

Co potřebujete 
s sebou k zápisu?

Nutný je rodný list dítěte a občan-
ský průkaz zákonného zástupce.

Povinnost zapsat žáka se škole uklá-
dá podle jejího stanoveného školské-
ho obvodu, to znamená podle místa 

trvalého bydliště. Každý rodič má 
právo zvolit si, na jakou školu bude 
jeho dítě přihlášeno. V případě, že 
rodiče zvolí školu mimo spádovou 
oblast a vybraná škola má naplněnou 
kapacitu, nemusí ředitel školy poža-
davku zákonných zástupců vyhovět. 
O nepřijetí jsou zákonní zástupci dí-
těte ředitelem školy písemně vyrozu-
měni a dítě bude přijato do školy ve 
spádovém obvodu podle místa byd-
liště. Ředitel školy vyrozumí o přijetí 
dětí zákonné zástupce obvyklým způ-
sobem. -lm-

V dubnu proběhnou zápisy do ZŠ


