
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, 

příspěvková organizace 

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), dobíhající na II. stupni ZŠ 

 Školní vzdělávací program Otevřená škola – základy vzdělání, 

vycházejícího z rámcového vzdělávacího programu pro základní školu 

speciální 

 Vzděláváme i dle individuálních vzdělávacích plánů 

 



 

 

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 žákům 

 Přátelské, bezpečné a tvořivé klima školy 

 Individuální logopedickou péči, poradenské služby, školní poradenské pracoviště 

 Pro každé dítě máme k dispozici víceúčelovou pomůcku – drumben 

 Výuku v odborných učebnách (počítačová pracovna, multimediální pracovna, keramická dílna, přírodovědná a 

společenskovědní pracovna, dílna výtvarných prací, minizahradnictví dřevo a kovodílna, hudebna, cvičný 

byt), v tělocvičně, v relaxačních místnostech,  

ve snoezelenu 

 Žáci mohou využívat nadstandardní vybavení – trampolínu, boxovací trenažéry, posilovací lavice, běžecké 

pásy, rotopedy, cyklotrenažery, malé trampolíny, TRX, Flowin, bosu, bicí soupravy, tablety, interaktivní 

tabule, dataprojektory v každé třídě a další 

 Sportovní areál – multifunkční hřiště, venkovní posilovnu, hřiště na pétanque, venkovní učebnu, kuličkovou 

dráhu, školní pozemek, arboretum 

 Provoz školní družiny, školního klubu, zájmové volnočasové aktivity  

 Dotované mléko – Mléko v evropských školách, pitný režim, Ovoce a zelenina do škol 

 Informační centrum, školní knihovnu, školní výdejnu obědů 

 Zapojení do sítě Ekoškol,  Recyklohraní 

Pro děti s odkladem školní docházky – přípravnou třídu s individuální přípravou dítěte, rozvojem 

komunikativních a sociálních dovedností, pro bezproblémové začlenění do první třídy. 

Den otevřených dveří 

Středa 4. a 18. 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 

 

http://www.jungzs.cz/

