
 

 

  

zápis do prvních tříd na  

ZŠ Jihlava, Demlova 32 
se uskuteční 

 

v pátek 8. 4. 2022 od 1330 – 1700 hod. 
 

v sobotu 9. 4. 2022 od 830 – 1100 hod. 
 

Den otevřených dveří proběhne on-line  
úterý 22. 3. 2022 od 1000 – 1100 hod a 1600 -1700

 
 

 

Rodiče s sebou vezmou – občanský průkaz, rodný list dítěte, popřípadě  

         zprávy ze SPC nebo PPP.  
 

Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 567 579 021 nebo  

e-mailu medunova@zsdemlovaji.cz 
  

www.zsdemlovaji.cz 



 
 

 

 
 

NAŠIM NOVÝM ŽÁKŮM NABÍZÍME: 

VÝUKA  

 Kvalitní výuka Aj od 1. ročníku, druhý cizí jazyk od 7. ročníku – lze volit Rj a Nj 

 Výuka informatiky od 4. ročníku  

 Výuka psaní písmem Comenia Script (celý text tohoto článku je napsán v Comenia Scriptu) 

 Projektové vyučování, exkurze, výlety, netradiční školní akce, besedy, ročníkové dny 

 Moderní podpora výuky – interaktivní tabule a dataprojektory ve všech třídách, digitální on-

line podpora výuky – e-learningový portál Moodle 

 Nabídka nepovinných předmětů a kroužků 
ZÁZEMÍ 

 Odborné učebny – kuchyňka, fyzika, přírodopis a chemie, školní dílna, keramická dílna,  

2 počítačové učebny, relaxační místnost, školní divadlo, školní zahrada, odpočinkový kout  

 Elektronická žákovská knížka, sledování absencí, elektronické katalogové listy 

 Osobní zamykatelné skříňky pro všechny žáky 

 Kvalitní zázemí školní družiny a možnost zájmových útvarů v rámci školní družiny. 

SPORT 

 Bohaté sportovní aktivity a vybavení - prostorná tělocvična, venkovní hřiště s umělým 

povrchem, posilovna 

 Sportovní a florbalové kroužky 

 Sportovní výlety – lanové centrum, outdoorový kurz, lyžařský, snowboardový a vodácký kurz, 

školní volejbalový klub – účast v celostátních volejbalových prvoligových soutěžích 

ÚSPĚCHY 

 Ocenění školního časopisu Všímálek, úspěchy žáků v celostátních výtvarných soutěžích, 

regionální akce pro děti se speciálními potřebami Hrátky, bezproblémový přechod žáků na 

střední školy, úspěchy v jazykových soutěžích… 

 

SKUPINA PRO NADANÉ DĚTI – informace k možnosti vzdělávání nadaných dětí na naší škole 

poskytne ředitel školy – Mgr. Andrea Medunová, 567 579 021, medunova@zsdemlovaji.cz 
 
 

  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 

Moderně vybavená sídlištní škola umístěná v klidném prostředí 

s bohatým zázemím. Snahou školy je vytváření pohodové a klidné 

školní atmosféry s individuálním přístupem ke každému dítěti. 

 


