Základní škola a Mateřská škol Babice,
příspěvková organizace
Babice 40, 785 01
tel. 585 014 684
mobil: 734 174 547
email: reditel@skolababice.cz
www: skolababice.cz
Facebook: ZŠ a MŠ Babice@skolababice
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY BABICE
pro školní rok 2021/2022
bude proveden v době
12. – 16. dubna 2021

PROČ ZAPSAT DÍTĚ
PRÁVĚ K NÁM?
MODERNÍ ZREKONSTRUOVANÁ
ŠKOLA V PŘÍJEMNÉ LOKALITĚ
MALÉ OBCE

NÍZKÝ POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH
A DŮRAZ NA INDIVIDUÁLNÍ
PŘÍSTUP
Naše škola nabízí malý počet žáků ve třídách,
díky čemuž můžeme každému dítěti věnovat
více času a individuálně ho rozvíjet.
Škola má navíc k dispozici asistenty pedagogů,
kteří se věnují žákům vyžadujícím vyšší
pozornost i žákům vysoce nadaným.
Menší počet žáků je rovněž výborným
způsobem prevence jakékoliv šikany.
Na škole působí i výchovný poradce, který
Vám pomůže při komunikaci s poradnami a
specializovanými centry.
Naši pedagogové mají aprobaci speciální
pedagogika a učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Celá budova školy prošla rozsáhlou
rekonstrukcí, a splňuje tak nejpřísnější
standardy.
Škola leží uprostřed oplocené zahrady, v níž se
nachází altán, kde se v letních měsících koná
část výuky, dětské hřiště s průlezkami a
pískovištěm a hřiště určené pro míčové hry.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Škola nabízí celou řadu kroužků a dalších
mimoškolních aktivit. Žáci se mohou přihlásit
do kroužku deskových her, vaření,
florbalu nebo do tanečního kroužku. Další
aktivity lze uzpůsobit dle přání rodičů.

Samozřejmostí jsou učebny s interaktivními
tabulemi a tělocvična. Každá třída je vybavena
dostatečným množstvím počítačů, na nichž
mohou děti individuálně pracovat.

Mimo to se děti zapojují do nejrůznějších
soutěží, pořádáme besídky, vánoční i
velikonoční jarmarky, exkurze, dětské
karnevaly, drakiády, přírodovědné procházky a
mnoho dalšího.

Žákům je k dispozici odpolední školní družina,
stravovat se mohou ve školní jídelně.

Každoročně jezdíme na školu v přírodě, kterou
dětem z velké části hradí obec Babice.

Prvňáčci navíc od obce
obdrží 3 000,- Kč na nákup
školních pomůcek.

