
Základní škola Jihlava, Demlova 32, 
příspěvková organizace

„ŠKOLA, DO KTERÉ STOJÍ ZA TO CHODIT.“



Co nabízíme?
- moderní vybavení - Nová informatika

- individuální přístup - široká nabídka kroužků

- kvalitní výuka - odborné učebny

- klidné školní klima - bezpečné prostředí

- Aj od 1. ročníku - sportovní kurzy

- písmo Comenia Script nebo běžné psací písmo



Zápis do 1. tříd a přípravné třídy

pátek 14. 4. 2023 sobota 15. 4. 2023
14:00 – 17:00 8:30 – 11:00

Děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023 
a děti s odkladem školní docházky.

Na webových stránkách bude spuštěn rezervační 
systém.



Dokumenty potřebné k zápisu dítěte do 1. třídy
(bez odkladu povinné školní docházky)

- občanský průkaz nebo cestovní pas zákonného 
zástupce

- rodný list dítěte

- v případě cizinců kopie dokladu 
o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na 
jaké adrese



Dokumenty potřebné k zápisu dítěte do 1. třídy
(s odkladem povinné školní docházky)
- občanský průkaz nebo cestovní pas zákonného 
zástupce

- rodný list dítěte

- v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo 
trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese

- doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) 
k odkladu školní docházky

- doporučení lékaře nebo klinického psychologa       
k odkladu školní docházky



Dokumenty potřebné k zápisu dítěte do přípravné třídy
(s odkladem povinné školní docházky)

- občanský průkaz nebo cestovní pas zákonného zástupce

- rodný list dítěte

- v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo 
trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese

- doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k 
odkladu školní docházky

- doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k 
zařazení do přípravné třídy

- doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu 
školní docházky



Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní 
docházky

Přednostně budou přijati žáci podle následujících kritérií 
v daném pořadí:

1.) Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní 
školy.

2.) Děti, kterým byl udělen ředitelkou této školy v minulém 
roce odklad povinné školní docházky.

3.) Ostatní děti.



Kontakty
Webové stránky školy: 
◦ www.zsdemlovaji.cz, sekretariát tel: 567 579 020

Facebook: 
◦ Základní škola Jihlava, Demlova 32

ředitelka školy: 
◦ Mgr. Andrea Medunová, medunova@zsdemlovaji.cz, tel: 567 579 021 

zástupkyně ředitelky školy:
◦ Mgr. Veronika Burianová, burianova@zsdemlovaji.cz, tel: 567 579 036

zástupce ředitelky školy:
◦ Mgr. Stanislav Novotný, MBA novotny@zsdemlovaji.cz, tel: 567 579 022
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