
  

 

  Základní škola Babice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace 

    Babice 377, 687 03,  tel. 572585065,   e-mail.  zsbabice@zsbabice.cz 

Podrobné informace 

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok  2023/2024 

Podle § 46 a v souladu s § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) stanovuji místo a dobu zápisu do 1. ročníku 

základního vzdělávání takto: 

Zápis se koná za osobní přítomnosti dětí a rodičů v středa 5. dubna 2023 

v  základní škole od 14.00 do 18.00 hod. 
Zápisy do 1. třídy Základní školy Babice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Babice 377, 687 03,  

se uskuteční pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti narozené před 1. 9. 2016,  

které školu z různých důvodů dosud nenavštěvují. 

Informace k organizaci zápisu: 

1. Zápis proběhne osobně za přítomnosti dětí a rodičů 

2. Při zápisu obdržíte registrační číslo žádosti. 

Po   ukončení    zápisů   bude   zveřejněn    seznam   registračních   čísel    přijatých   dětí   (webové    stránky: 

www.zsbabice.cz, vývěska na vstupních dveřích). Předpokládaný termín zveřejnění je 28. 4. 2023. 

3. Pokud nebude dítě přijaté k povinné školní docházce, bude zasláno (předáno) Rozhodnutí o nepřijetí  

zákonnému zástupci. 

4. Stejný postup bude použit i v případě žádosti o odklad školní docházky. 

Pokud není dítě po dovršení šesti let věku (příp. dítě, které dovrší šest let věku do 1. září) přiměřeně 
tělesně či duševně vyspělé, může zákonný zástupce písemně požádat o odklad školní docházky 

o jeden školní rok. Musí tak učinit v době zápisu k povinné školní docházce. Tato žádost musí 

být doložena doporučujícím posudkem příslušného školského poradenského zařízení 
(pedagogicko-psychologická poradna či speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře 
(pediatra) nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky může být odložen 

nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší věk osmi let. 

Příslušností poradenského zařízení se rozumí příslušnost věcná, nikoli místní. Rodiče se tedy 
mohou obracet nejen na Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu ve Zlíně, ale i na jiná  

pracoviště.  
Vzhledem ke stávajícím lhůtám je vhodné objednat dítě k případnému vyšetření co nejdříve! 



  

 

Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 
Děti budou přijímány na základě žádosti zákonných zástupců do naplnění kapacity: 

1. 

2. 

3. 

Děti s trvalým bydlištěm v obci Babice 

Děti, které navštěvují Mateřskou školu v Babicích 
Ostatní děti losem do naplnění kapacity 

 

Formuláře potřebné k zápisu: 

1.   Vyplněný  formulář - Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 

(formulář lze stáhnou z webových stránek školy, můžete vyzvednout v MŠ, nebo obdržít  i na místě zápisu.) 

2.   Rodný  list dítěte- pouze k ověření, 

3.   Předložení  občanského průkazu zákonného zástupce dítěte - pouze k ověření, 

Formuláře potřebné k odkladu povinné školní docházky: 

1. 

2. 

3. 

Žádost o odklad povinné školní docházky 
(formulář lze stáhnou z webových stránek školy, můžete vyzvednout v MŠ, nebo obdržíte  i na místě zápisu.) 

Doporučující posouzení školského poradenského zařízení ( PPP,SPC..) 

Doporučující posouzení od dětského lékaře nebo odborného lékaře 

4. 

 
Rodný list dítěte- pouze k ověření,. 

Předložení občanského průkazu zákonného zástupce dítěte- pouze k ověření, 

 
Babicích  3.3.2023 Mgr. Pavel Hubáček 

ředitel školy 

4. 

 
5. 

 


