Základní škola Jihlava, Kollárova 30,
příspěvková organizace

Kde nás najdete?
-

v klidné části Jihlavy – Bedřichov – obytná zóna
dobrá dostupnost městskou dopravou – trolejbusovou i autobusovou
v blízkosti hlavního vlakového nádraží
Jak děti učíme?

-

podle ŠVP ZV „Ze střípků poznání skládáme barevnou mozaiku života.“
čtení učíme genetickou metodou – je to skvělé, přirozené, ověřené – budete se
obdivovat rychlé pokroky svého dítěte
používáme moderní didaktické pomůcky, interaktivní tabule, počítače, internet, ale
i klasické obrázky, mapy, modely, praktické ukázky atd.
ve třídách je průměrně 23 žáků
Jak se u nás děti stravují?

-

výběr ze dvou jídel
jsme jedinou ZŠ v Jihlavě, která vaří dietně pro děti s omezením lepku
také vycházíme vstříc i dětem s diabetem
možnost objednání nebo odhlášení oběda přes webovou aplikaci
Jaké prostory používáme?

-

zabezpečené – vstup do školy na čip nebo prostřednictvím videotelefonu
klidné prostředí samostatné budovy pro první třídy
pro děti od prvních tříd samostatně uzamykatelné šatní skříňky
nově vybavené učebny prvního stupně nábytkem a keramickými tabulemi
zrekonstruovanou školní jídelnu a kuchyň, z které se rozváží obědy i do dvou
okolních škol
prostornou tělocvičnu
zrekonstruované školní hřiště – umělá tráva na malou kopanou, umělý povrch na
víceúčelovém hřišti a běžecké dráze, nové doskočiště
dětské hřiště se sadou prolézaček a skluzavek
Co děláme pro děti v době mimo vyučování?

-

-

školní družina s denním provozem od 5:45 hod. do 16:45 hod.
možnost přihlášení každého zájemce do školní družiny
každý rok je připraveno pro žáky nejméně 40 zájmových kroužků (dyslektické,
sportovní, cizí jazyky, výtvarné, umělecké, hra na flétnu, keramický, loutkářský,
dramatický a další)
možnost logopedické péče
pořádání lyžařských kurzů
organizace exkurzí a jiných kulturních akcí
adaptační pobytové kurzy šestých ročníků

-

vodácký kurz pro žáky devátých ročníků – Vltava
školní výlety pro všechny třídy
Jak se na to vše připravujeme?

-

jsme zapojeni do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ - tzn., že každý žák z 1. – 9.
ročníku 1 x týdně zdarma obdrží ovoce nebo zeleninu
máme vyškolený početný tým učitelů v preventivním projektu: Minimalizace šikany
účastníme se řady vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky
Na čem si zakládáme?
Jsme si vědomi některých negativních vlivů, které přináší současná hektická
doba a které se projevují i u mládeže. Nepřehlížíme je ani je netajíme před
rodiči či veřejností. Snažíme se jim předcházet a jsme připraveni je řešit. A to
buď prostřednictvím kvalitně proškolených kolegů, nebo ve spolupráci
s příslušnými orgány.

-

-

Kde se o nás dozvíte více?
přijďte se kdykoli podívat přímo do školy, rádi Vás provedeme, podíváte se do
hodin, zodpovíme všechny Vaše dotazy
navštivte naše Dny otevřených dveří
29. 03. 2019 (8:00-18:00)
30. 03. 2019 (8:00-12:00)
zavolejte na telefonní čísla 567 563 571 nebo 567 563 572
navštivte naše nové stránky www.zskol.ji.cz

