
     Základní škola Jihlava, Jungmannova 6,                     

příspěvková organizace   

Zápis budoucích prvňáčků a dětí do přípravné třídy                           

pro školní rok 2019/2020 se uskuteční:                                                   

v pátek    12. dubna 2019 od 10:00 do 17:00 hodin                                 

v sobotu  13. dubna 2019 od   8:30 do 11:30 hodin 

 

Školský obvod tvoří ulice města: 5. května, 8.března, Alšova, Fügnerova,  Havlíčkova od ul. U Skály 

k železniční stanici Jihlava, Heroltická, Jánská od ul. Sokolovská k ul. U Hraničníku,  Jiřího 

z Poděbrad, Jungmannova, Kollárova, Kosárkova, Krátká, Lomená, Luční , Máchova, Mánesova, 

Masarykovo náměstí, Na Hranici, Na Růžku, Na Stráni, Na Vyhlídce,  Nová, Pávovská,  Pod  

Rozhlednou, Pošumavská, Průmyslová, Příční, Reindlerův dvůr, Resslova, Riegrova, Sládkova, 

Slavíčkova, Smrčenská, Sokolovská, Stamicova, Šafaříkova, Široká, Školní, Špálova, U Cihelny,  U 

Hlavního nádraží, U Hraničníku, U Rybníka, Údolní, Zrzavého 

 

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 

Pro školní rok 2019/2020 budeme přijímat děti dle aktuálních kapacitních a hygienických 

možností naší školy. 

Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí: 

 Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy 

 Děti, kterým byl udělen ředitelkou této školy v minulém roce odklad povinné školní 

docházky 

 Děti, které mají sourozence, jenž je žákem naší školy 

 Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod naší školy) 

Pokud nebude moci v daném kritériu přijmout všechny děti, rozhodne o výběru dětí k přijetí 

los s úředně ověřeným průběhem.   

Možnost individuální prohlídky školy po domluvě s ředitelkou školy. 

 

Bližší informace o škole a zápisu do školy naleznete na www.jungzs.cz 

 

Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 567 564 441 

nebo e-mailu ivana.malkova@jungzs.cz 

 

 

 

http://www.jungzs.cz/


 

 

 

Co by měl budoucí prvňáček umět 

aneb základní desatero budoucího prvňáčka 

   

1. Znám své jméno, příjmení, věk, adresu, bydliště, pojmenuji členy rodiny. 

2. Bez problémů zvládám odloučení od rodičů, umím pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit 

jednoduchý vzkaz. 

3. Samostatně se obléknu a svléknu, zapínám knoflíky, zavazuji tkaničky, dodržuji základní 

pravidla hygieny. 

4. Správně vyslovuji všechny hlásky, zarecituji báseň, zazpívám píseň, dokážu vytleskat 

říkanku. Vše v českém jazyce. 

5. Znám barvy (základní i doplňkové). 

6. Držím správně tužku, nakreslím nebo překreslím jednoduchý obrázek. 

7. Rozliším i drobné detaily na obrázcích.  

8. Správně používám prostorové pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, ...). 

9. Počítám vzestupnou řadou po jedné do deseti, rozlišuji základní geometrické tvary.  

10. Udržím pozornost u úkolu (pracuji samostatně alespoň 15 minut). 

  

MŠMT vydalo "desatero pro rodiče předškolních dětí"  

 

http://www.zsmetelkovo.cz/upload/files/5_1413882482_DESATERO-PRO-RODIE-DT-PEDKOLNHO-VKU.pdf

