
Zápis budoucích prvňáčků a dětí do přípravné třídy pro školní rok 
2017/2018 se uskuteční: 

v pátek    21. dubna 2017 od 10:00 do 17:00 hodin 
v sobotu  22. dubna 2017 od   9:00 do 11:00 hodin 

 
U zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte.   

Zápis budoucích prvňáčků bude probíhat „Cestou pohádek“, kde budou děti plnit jednoduché úkoly 
Poprvé do naší školy zapisujeme žáky přednostně dle stanoveného školského obvodu  

 
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, Kolláro-
va, Kosárkova, Krátká, Lomená, Luční , Máchova, Mánesova, Masarykovo náměstí, Na Hranici, Na Růžku, Na Strá-
ni, Na Vyhlídce,  Nová, Pávovská,  Pod  Rozhlednou, Pošumavská, Průmyslová, Příční, Reindlerův dvůr, Resslova, 
Riegrova, Sládkova, Slavíčkova, Smrčenská, Sokolovská, Stamicova, Šafaříkova, Široká, Školní, Špálova, U Cihel-
ny,  U Hlavního nádraží, U Hraničníku, U Rybníka, Údolní, Zrzavého 
 
Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 
Ve školním roce 2017/2018 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, 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.   

 
Podle čeho žáky vzděláváme: 
· Školní vzdělávací programu Otevřená škola pro základní vzdělávání  
· Školního vzdělávací program Otevřená škola pro základní vzdělávání s přílohou 
(LMP), dobíhající na II. stupni ZŠ 
· Školní vzdělávací program Otevřená škola pro základní školu speciální, pro základy 
vzdělání 
· Vzděláváme i dle individuálních vzdělávacích plánů 
 

 
Dětem a jejich zákonným zástupcům nabízíme: 
· Nově opravenou 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 pra-

covních 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 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, kera-

Základní škola Jihlava,  
Jungmannova 6, příspěvková organizace 



mická dílna, přírodovědná a společenskovědní pracovna, dílna výtvarných pra-
cí,minizahradnictví dřevo a kovodílna, hudebna, cvičný byt), v tělocvičně, 
v relaxačních místnostech,  ve snoezelenu 

· Žáci mohou využívat nové vybavení – trampolínu, boxovací trenažéry, posilovací 
lavice, běžecké pásy, rotopedy, cyklotrenažery, malé trampolíny, TRX, Flowin, bosu, 

bicí soupravy, tablety a mnoho dalších pomůcek 
· Sportovní areál – multifunkční hřiště, venkovní posilovnu, hřiš-
tě 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 
· Informační centrum, školní knihovnu, školní výdejnu obědů 
· Zapojení do sítě Ekoškol , do Recyklohraní, Ovoce a zelenina do škol a dalších projektů 

· V případě zájmu zákonných zástupců zapsaných dětí do první třídy nabízíme v rámci zájmové činnosti výuku 
cizích jazyků, informatiku, sportovní, hudební, výtvarné a pracovní aktivity  

 
Přípravná třída 
· Pro děti s odkladem školní docházky 
· Rozvoj komunikativních a sociálních dovedností 
· Příprava dítěte na bezproblémové začlenění do první třídy 

 
 

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 jazy-
ce. 
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 přeškolních dětí"  
 

Den otevřených dveří s programem 
Středa 5. dubna 2017 od 10 do 17 hodin 

Pro děti budou připraveny zábavné úkoly, pro zákonné zástupce  
dostatek informací o zápisu, první třídě.  
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 

Těšíme se na vás  


