Початкова школа Йіглава,
Юнгманнова 6
Розклад руху автобусу– перевезення учнів до початкової школи Jihlava, Jungmannova 6:
з 3 вересня 2019 року
7:20 Horní Kosov (автобусна зупинка)
 Їде по вулиці Rantířovská
 Потім продовжує рух по вулиці U Cvičiště зупиняється на тролейбусній зупинці лінії
„D,F“ –зупинка U Hřbitova – наступна зупинка Dům zdraví
 Наступна зупинка Na Hliništi,
 17. Listopadu,
 Продовжує рух та зупиняється на зупинці Vysoká škola Polytechnicka
 Продовжує рух по вул.Legionářů і зупиняється на зупинці Fritzova
 Наступна зупинка -Chlumova
 Masarykovo náměstí Horní
 Masarykovo náměstí Dolní (зупинка тролейбусів)
 Розвертається в точці E і продовжує рух на зупинки Chlumova,
 Gorkého
 Kaufland
 Královský vršek
 ul. 5.května
 Продовжує рух по вул.Zrzavého до школи Jungmannova.

 Індивідуальний підхід до кожного учня
 Школа сімейного типу

Початкова школа Йіглава, Юнгманнова 6
Школа розташована на околиці міста, в тихій зоні. Безбар'єрний доступ надається по всьому ареалу школи.
Будівля школи велика, з достатньою кількістю місця для навчальних класів, професійних аудиторій, кімнат для
відпочинку, спортзалу, бібліотеки, інформаційного центру. У школі також є мультисенсорне приміщення –
snoezelen. Також ,на огородженій частині ареалу, розміщені шкільний майданчики з дендропарком та
роликовою доріжкою, багатофункціональний майданчик, зона стрибків у довжину, тренажерний зал на
відкритому повітрі, майданчик для петанку, навчальне приміщення на вулиці.
До переваг школи можна віднести понад стандартне обладнання для фізичного виховання - невеликі батути,
орбітреки, велотренажери, тренажери для боксу, бігові доріжки, підвісні системи TRX, Flowin, Bosu, великий
батут, місця для гри в настільний теніс тощо. Інструменти для музичної освіти - набір барабанів, електронний
набір барабанів, друмбени для всіх учнів. Приміщення та обладнання професійних аудиторій – навчальна
лабораторія, металева майстерня, майстерня з дерева, художня майстерня, керамічна майстерня. У кожному
класі є проектор, в деяких також інтерактивні дошки.
Школа повністю організована. Забезпечує освіту для учнів від 1 до 9 класу, також має підготовчий клас.
З такою кількістю учнів школа відноситься до невеликих шкіл сімейного типу з сильним акцентом на
індивідуальний підхід до кожного учня та учнів - іноземців, диференційовану освіту кожного учня, навчання у
класах з невеликою кількістю учнів та у спеціальних класах згідно з §16/9 Закону про освіту.
У класах ми пропонуємо приємне тихе середовище з невеликою кількістю учнів, використовуючи
альтернативні методи навчання, щоб кожен учень був успішним і прогресивними кроками в освіті він
продовжував розвивати навички, знання, спілкування, навчився будувати відносини, співпрацювати з іншими
та вчився відповідальності за себе.
Ми прагнемо вибудовувати позитивні стосунки між учнями, учнями та вчителями, педагогами та законними
представниками учнів. Забезпечення безпечного шкільного середовища є пріоритетом школи.
Шкільні освітні програми, згідно з якими школа виховує учнів: Відкрита школа - навчальна програма для
початкових класів, Відкрита школа - освітня програма для початкових класів - LMР, Відкрита школа - основна
освіта (спеціальна навчальна програма школи), Відкрита школа - шкільна навчальна програма дошкільної
освіти
Школа створює умови для розвитку надзвичайних талантів, переважно в галузі музики, танцю, мистецтва,
праці та спорту.
Мета школи - дати шанс відчути успіх для всіх дітей та учнів, озброїти їх навичками, котрі допоможуть у
вирішенні ситуацій у повсякденному житті.

Можливість індивідуальної екскурсії по школі за
погодженням із керівником школи.
Більше інформації про школу можна знайти за адресою

www.jungzs.cz
Ми будемо раді відповісти на ваші запитання за номером
телефону 567 564 441
nebo e-mailu ivana.malkova@jungzs.cz
Чекаємо на Вас!

