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ІНФОРМАЦІЙНА БРОШУРА 
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ДЛЯ УЧНІВ З ІНШОЮ РІДНОЮ МОВОЮ ТА ЇХНІХ БАТЬКІВ

Шановні батьки, дорогі діти

у цій брошурі ви знайдете основну інформацію про чеську шкільну систему в чіткій скороченій 
формі, яка має допомогти вам у кращій орієнтації в нових умовах і зрозуміти, що вас чекає і на що 
ми можемо разом тішитися.

Ви тут також знайдете інформацію про всі початкові школи в Младі Болеславі і словничок часто 
використовуваних термінів, які можуть бути новими для вас, як для іноземця або мають інше зна-
чення, ніж у вашій рідній країні.

Ми віримо, що ця інформація допоможе ефективніше з інтеграцією ваших дітей та максимально 
допоможе в спілкувані між вами та школою.

Наша головна мета – взаємне задоволення ,порозуміння і перш за все, досягнення ваших дітей.

Ми із нетерпінням чекаємо зустрічі з вами в шкільних лавках.

Mgr. Daniel Marek
Заступник міського голови

Млада Болеслав

Mgr. Petr Dostál
Начальник управління освіти,

культури та спорту
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ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДВІДУВАННЯ 
ШКОЛИ В ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ

МЛАДА БОЛЕСЛАВ

• Відвідування школи зазвичай починають діти ,яким на момент навчання виповнилося 
6 років.

• Обов’язкове навчання триває 9 років.Добре знати, що останній рік дошкільної освіти 
також є обов’язковим в Чехії, який не рахується до згаданих 9 років.

• Дітей класифікують за віком до класу, а то від 1-5 класи до так званого 1-го ступня, 
а з 6-9 класу до так званого 2-го ступня.

• Навчальний рік починається 1вересня і закінчується 30 червня (якщо це робочі дні).
• Засновником початкових шкіл в Чеській Республіці зазвичай є відповідний муніципалітет 

або місто (також це може бути приватна особа, держава або церква), середні школи 
підлягають під окремі регіони.

• Базова освіта є обов’язковою згідно із законом, а у разі її недотримання, буде 
поступоватися для чинного законодавства.

Канікули, свята та директорська відпустка
Чеська система освіти поважає визнані державою свята, тобто дні, коли не тільки не ходять на ро-
боту, але і не ходять на навчання. Директор школи має право оголосити так звану директорську 
відпустку, тобто дозволяє дітям не ходити до школи.Така відпустка дозволена з серйозних опера-
ційних причин і затверджується засновником.
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Головні канікули в Чехії - два місяці (липень, серпень).Наступні - в різдвяний період (з 23.12. 
до 3.1). Весняні канікули, гнучкі тобто кожного року можуть бути по різному, тривають один тиж-
день а це з лютого по березень. Окремі регіони чергуються, коли діти не мусять ходити до школи 
і вони можуть провести цей час, наприклад, присвятити зимовим видам спорту або відпочинку

Відсутність
Відвідування школи є обов’язковим у Чеській Республіці. Таким чином, дитина зобов’язана ходи-
ти в школу щодня, це стосується і дистанційної форми викладання, якщо вона наказана школою 
або державою.

Вибачення за відсутність - це відповідальність одного з батьків, який повинен виправдати дитину 
в школі, якщо вона відсутня.Школа також може в обгрунтованих випадках вимагати довідку від 
лікаря.Вибачення регулюються шкільними правилами кожної школи, і її недотримання може бути 
підставою для дисциплінарних заходів (наприклад, догана).

Табель
Табель - це запис оцінки учня за певний період. В кінці кожного півріччя видається табель завжди 
31.1 і 30.6. якщо діти йдуть до школи в ці дні. Оцінка роботи та знань учня може бути квантита-
тивні, тобто виражається оцінка за шкалою від 1 до 5, коли 1 вважається найкращою оцінкою, 
а 5 вважається недостатньою.

Іншим варіантом є усна оцінка, де вчитель перераховує сильні та слабі сторони, попише роботу 
учня а за необхідності, напише рекомендацію. Директор школи приймає рішення про метод оці-
нювання.

Табель потрібно ретельно зберігати.

Що очікується від дітей початкової школи?
Серед іншого, до основних обов’язків учня відносяться:

• регулярне щоденне відвідування,
• виконання шкільних зобов´язань,
• носіння призначених допоміжних засобів,
• підготовка домашніх завдань,
• повна співпраця з дорослими та однокласниками,
• етична та уважна поведінка відповідно до хорошої моралі.

Що очікується від батьків?
• щоденний нагляд до онлайн-систему, за допомогою якого школа спілкується з батьками 

так званий Бакалавр,
• перевірка заданих домашніх завдань та інших завдань;
• співпраця з класним керівником та іншими вчителями та керівництвом школи,
• вибачення за відсутність учня та інше своєчасне спілкування,
• придбання основних посібників для учня,
• етична та уважна поведінка відповідно до хорошої моралі.

Роль вчителя в чеській системі, різниця між класним керівником та іншими викладачами 
Вчитель вважається авторитетом в чеській шкільній системі одночасно, але і провідником освіти.

Класний керівник відповідає за свій клас і рішає з учнями цього класу, наприклад, відсутність 
а дисциплінарні проступки. Це контактна особа як для учня, так і для батьків. Інші вчителі при-
ходять до класу лише для того, щоб викладати певний предмет.
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Класні збори
Класні збори - це зустрічі батьків та вчителів .Зазвичай вони відбуваються двічі на рік, також можуть 
бути частішими у першому або другому класі. Вони є обов‘язковими, не є завданням вчителя за-
просити батьків на інший термін або надати інформацію батькам, які не були присутні на зборах. 

У рідкісних випадках вчитель може попросити особисту зустріч поза межами цих класних зборів. 
Таким чином, може знайти з координатором інтеграції або організаціями CPIC або з іншими осо-
бами перекладача, який може прийти на зустріч з батьками.

На батьківських зборах батькам надається інформація про успішність учня, як особистості, про 
класну групу, про те, як діти поводяться в колективі, що потрібно вдосконалити, що мають забез-
печити батьки, які дії плануються тощо. 

На другому ступені, коли кожен предмет зазвичай викладає інший вчитель, ці вчителі або прихо-
дять в кожен клас і інформують про учня, або родич йде в кабінет,в якім той чи інший вчитель має 
своє місце і запитує про свою дитину.

Неетична поведінка
Шкільні правила та цивільний кодекс визначають, яка форма поведінки допустима, а яка вже про-
ти внутрішніх правил школи або за межою закону. Будь-яке порушення шкільних правил може 
бути покарано, наприклад, зниженою оцінкою за поведінку, зауваженням, приміткою, доганою 
або іншими виховними заходами. Неетична поведінка вважається плагіатом, брехнею, копіюван-
ням, знущанням, неприйнятною поведінкою по відношенню до вчителя або однокласника. 

Як працює розклад занять і що це таке?
Викладання в чеських школах планується і організовується за предметами – чеської 
мови,математики,фізкультури і т. д. Коли а який предмет буде викладатися, написано/заплановано 
в так званому розкладі уроків. Тому кожний учень точно знає яку годину буде вчитися і який урок, 
і може підготуватися.Згідно з графіком, він також планує, які підручники і зошити носити. 

На першому ступені графік, як правило, простіший, учні мають від 4 до 5 годин в ранковому бло-
ці, а приблизно з 3-го класу додається післяобідній блок занять, як правило, один або два рази на 
тиждень. Також учень не обирає жодних факультативних предметів, але уроки точно визначені і 
всі учні проходять через них однаково. На другому ступені учнів мають більше годин – післяобід-
ні уроки частіші і в той же час у них є можливість вибрати ці предмети, які їх цікавлять і хочуть 
їх вивчити.

На першому ступені більшість предметів викладає один вчитель. На другому ступні, коли все 
більше і більше окремих предметів, кожен предмет зазвичай викладає інший вчитель. Кожен клас 
має свого класного керівника, який, як правило, однаковий в 1 і 2 класі, потім 3-5 класі, а потім з 6 
по 9 клас.

Подальше навчання після закінчення 
уроків
Після закінчення розкладу уроків подальше 
обов‘язкове навчання не відбувається і школа 
не зобов‘язана надавати його далі. Зазвичай 
є платні курси від незалежних організацій, 
наприклад язикові школи або учні відвідують 
дозвілля, гуртки будь то спортивні, музикаль-
ні або мистецькі.
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Різниця між 1. і 2. ступенями
Базове навчання ділиться на так звані два ступені. Перший ступень - з 1 по 5 клас, а другий - з 6 
по 9 клас. Відмінності, серед іншого, по тривалості викладання предметів і їх змісту, або вибору 
факультативних курсів та ін.

Онлайн-платформа Бакалар
Це онлайн модуль або платформа, через яку відбувається спілкування між школою, батьками 
та учнями. Батьки та школи можуть надсилати та читати повідомлення через Бакалар. Як правило 
до другого класу Бакалар замінюють щоденником учня, який ще десь використовується. 

Обов‘язок кожного батька і учня - ЩОДНЯ ПЕРЕВІРЯТИ ЦЕЙ КАНАЛ ЗВ‘ЯЗКУ. 
Не відкривати Бакалавр – це не виправдання.

Ви знайдете тут, серед іншого, звіти про:
• функціонування школи,
• зміни в навчанні,
• важливі повідомлення, які можуть стосуватися наступного дня,
• оцінки,
• домашнє завдання,
• інформація про класні збори та багато іншого.

На початку навчального року батькам і дітям передаються вхідні дані і паролі. Вони можуть за-
вантажити додаток на свій мобільний телефон і мати його доступним у будь-який час. Якщо 
ця інформація втрачена, ви можете зв’язатися з секретаркою школи, яка вам її дасть знову;

Перерви
Після кожного уроку є 10-хвилинна перерва. Після двох навчальних годин починається так звана 
велика перерва , яка в першу чергу призначена для перекусів. Також можете використовувати 
перерву для відвідування туалету. Однак, якщо дитині потрібно на туалет під час уроку, вона 
може попросити про звільнення від навчання і сходити протягом уроку.

Обіди
У кожній школі також є шкільна їдальня, де діти можуть зареєструватися на обід. Обіди частково 
субсидується державою, частково оплачується батьками. Заяву зазвичай найдете в шкільній їдаль-
ні. Батьки повинні надати так званий прямий дебет з рахунку, інкасо або у виняткових випадках 
також можуть платити щомісяця готівкою. 

Оплати в школі
На початку навчального року потрібно відправити певну суму грошей на банківський рахунок 
школи (зазвичай від 100-500 крон). З цих грошей платяться робочі зошити , деякі шкільні при-
ладдя та заходи класу.

Роль координатора інтеграції іноземців
Ця позиція поступово з‘являється в початкових школах Млада Болеслав та його околицях. На да-
ний момент є на 3., 8., 9., початкових школах.

Основним напрямком роботи координатора інтеграції іноземців є:
• допомогти учням записатися до школи і передати інформацію про школу та брошуру 

іноземними мовами, бажано їхньою рідною мовою (брошуру перекладено українською, 
російською, в’єтнамською, англійською, монгольською, болгарською),
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• скласти разом з батьками і школою план інтеграції дитини і перевіряти ї кожні 3-6 місяців,
• допомогти знайти репетитори та допомогти у пошуку курсів чеської мови безпосередньо 

в школі або через партнерські організації,
• пропонувати такі заходи, як приміські табори з уроками чеської мови для іноземців, різні 

дозвілля, помогти з реєстрацією,
• допомогти з пошуком дозвілля та зарахуванням вашої дитини,
• забезпечити у разі необхідності, в співпраці з батьками візит до психологічного 

консультативного центру, який забезпечить дитину допоміжними заходами для спрощення 
навчального процесу,

• бути в ролі дальшої контактної особи (першою є класний керівник) для дитини з іншою 
рідною мовою,

• по можливості зустрічатися з дитиною, допомогати в класі або з домашніма завданнями 
також з чеською мовою, якщо дозволить час.

Якщо посада координатора інтеграції іноземців не встановлена безпосередньо в школі, в кожній 
школі все одно є визначена особа, вибрана чи з керівництва школи, чи з одного з вчителів, яка від-
повідає за дітей іноземців і допомагає в інтеграційному процесі.

Шкільне консультування на робочому місці
У більшості випадків це група людей, яка складається зі шкільного психолога або шкільного 
спецпедагога школи, консультанта з питань освіти, шкільного методика профілактики, спеціаль-
них асистентів вчителя та управління школи.

Метою їх співпраці є забезпечення належного і безпечного середовища для навчання, робота 
з окремими особами і групами, які потребують допомогу, в тому числі із обдарованими дітьми.
Вони спільно складають план профілактики, впроваджують доступ до профілактики, допомагають 
планувати освіту педагогів у цій галузі, моніторують поточну ситуацію в школі, співпрацюють 
з установами, які надають професійну допомогу у сфері профілактики та зловживання наркотич-
ними речовинами та інших видів діяльності.
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Яка роль психолога?
Шкільний психолог в школі проводить консультаційну, консультаційну, діагностичну, методичну 
та інформаційну діяльність, працюючи з учнями, педагогами та батьками.

Шкільний психолог співпрацює зі спеціалізованими шкільними та іншими консультативними 
установами, особливо ДПП, СПЦ, а також медичними та соціальними установами, органами по 
догляду за дітьми та молоді.

У яких ситуаціях можна звернутися до шкільного психолога?

Дoрoгі учні можете звернутися до психолога:
• якщо не розумієтеся зі своїми однокласниками, і ви не знаєте, як з цим впоратися…
• якщо вам нейде наука так, як хочете,
• коли вас турбує щось особисте (страх, хвороба, хвилювання, сварки з однокласниками...),
• коли вас турбує щось вдома, і про це вам нікому сказати,
• коли ви відчуваєте себе самотнім серед своїх однолітків,
• коли вам потрібно поговорити про що завгодно,
• коли ви невпевнені у виборі професії або подальшому вивченні.

Родичі можуть звернутися до психолога:
• якщо щось не так з вихованням дитини,
• коли нейде спілкування між вами та класним керівником,
• коли ви відчуваєте, що у вашої дитина не так все добре в школі, як би мало бути,
• коли у вашій родині відбуваються зміни, які можуть вплинути на психіку дитини 

(розлучення, хвороба ...),
• коли у дитини виникають якісь проблеми (він боїться, скаржиться на своїх друзів, 

мовчить і т.д.),
• ви в кризовій ситуації (зміна навколишнього середовища, хвороба, розлучення ...).

Консультація може бути дуже важливою, вона може допомогти, полегшити і знайти рішення.

Заходи підтримки на основі рішення центру психологічного консультування
Деякі школи мають можливість запропонувати дітям, для яких рідна мова не є чеською, візит до 
психолога, де їм може бути призначений так званий допоміжний захід, який забезпечить дитині 
більш відповідні умови для навчання, такі як довший час для тестів, можливість усної оцінки та 
інші відповідні заходи, щоб допомогти дитині в навчанні. Це не про встановлення діагнози дити-
ни позначення «поганим ярликом», але про використання системи, яка на основі рекомендацій 
фахівців пропонує ширші можливості для надання допомоги.

Як виглядає звичайний день у школі?
1. Дитина приходить в школу, йде в роздягальню свого класу, знімає куртку і перезувається.
2. Дитина йде до свого класу і готується до занять.
3. Навчання пробігає 45 хв.
4. Після двох уроків є велика перерва на перекус
5. Після ще двох-трьох занять є обідня перерва.
6. На цьому закінчуються уроки а від 3-го класу, як правило 2 рази на тиждень навчання 

триває в другій половині дня (приблизно 2 додаткових заняття).
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ЯК ЗАРЕєСТРУВАТИ АБО ЗАПИСАТИ ДИТИНУ 
В ПОЧАТКОВУ ШКОЛУ

Кожен учень, який досяг 6-річного віку, повинен пройти так зване зарахування в початкову школу. 
Зарахування - це офіційний захід, в якому вирішено, чи готова дитина ментально і соціально по-
чати обов‘язкове навчання.

Першим кроком зарахування є , заповнення Заяви про прийняття дитини до базової освіти та Заява 
про зарахування учнів до 1-го класу на 2021/2022 навчальний рік. Ці заяви можете завантажити 
на сайті школи або ви можете забрати їх особисто в школі, яка вас цікавить. Заяви необхідно 
подати до обраної вами школи до певного терміну.Реєстрація відбувається в квітні місяці.

Другий етап зарахування відбувається в школі, де дитина демонструє свої вміння.

Коли дитина приходить до школи протягом навчального року, необхідно заповнити заяву Пере-
ведення учня з іншої школи/ Заява про прийняття до класу - анкету і принести в школу разом 
з необхідними документами.
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СЛОВНИК ЧАСТИХ ТЕРМІНІВ
Щоденник
Щоденник - це документ часто зошит, призначений для постійного запису шкільних результатів, 
тобто оцінок. Крім того вчитель може писати батькам повідомлення, інформацію про вичерпані 
кошти, необхідність в оплаті шкільних заходів, таких як поїздки тощо. Вчитель також може на-
писати замітку, яка повідомляє батьків про неналежну поведінки або ставлення учня і попросити 
це справити.Щоденник у вигляді паперового зошита тепер використовується в основному в пер-
шому і другому класах.

Список завдань
Часто це малоформатний паперовий зошит, який учні придбатють в канцтоварах. Потім вони 
до нього записують завдання, які вони зобов‘язані підготувати і віддати в заданий термін.

Батьківська порада
Рада батьків є окремим суб’єктом, представленим представниками з числа батьків учнів кожного 
класу. Батьківська рада управляє коштами, наданими батьками або спонсорами. Веде належний 
облік доходів і витрат і регулярно публікує їх.

Ученівський або шкільний парламент
Ученівський парламент це група обраних учнів даної школи. Це неписане правило, але кожен 
клас вибере до парламенту по два представники.Вони збирають інформацію від своїх одноклас-
ників про те,що потрібно вдосконалити в школі. На регулярних засіданнях парламенту, напри-
клад, раз на два тижні або раз на місяць, вони займаються тим, як здійснити ці ідеї. Після цього 
вони регулярно інформують однокласників про свою діяльність.

Група
Група - це назва організованої групи дітей, яка проводиться під професійним керівництвом до 
і після закінчення офіційного графіка. Діти в цій групі проводять час з вихователькою чи керівни-
ком групи. Разом вони готують домашні завдання, граються, йдуть на прогулянки і т.д. Вона при-
значена в першу чергу для тих сімей, де батьки ходять рано на роботу,а також не можуть забрати 
своїх дітей відразу після навчання. За групу стягується мінімальна сума.Батьки можуть вирішити, 
чи давати дитину в ранкову групу (зазвичай з 6:30 ранку, але залежить від кожної школи) або після 
обіду (починається після занять і закінчується приблизно о 16 год.)небо до обох груп.Щоб запи-
сатися до груп,батьки повинені заповнити простузаяву.

Можуть це зробити при реєстрації або на перших батьківських зборах, або завантажити заяву 
з веб-сайту.

Група є тільки для дітей з 1 по 3 клас, деякі школи пропонують групи про старші класи.

Закуски і перерви
Під час щоденних занять діти мають можливість зробити 10-хвилинну перерву після кожного 
уроку. Після двох засвоєних годин відбувається так звана велика перерва, яка триває 20 хв. Під 
час неї діти мають можливість перекусити- їжею, яку батьки готують для своїх дітей вдома. Важ-
ливо, щоб діти приносили закуску щодня, включаючи достатню кількість рідини.
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Фізичне виховання
Це один з предметів, включених до навчальної програми. Дитина зобов‘язана принести в спорт-
зал відповідний одяг, як правило, взуття з білою підошвою, шорти і футболку. У зимові місяці 
тепліший варіант.

Школа в природі, лижні курси та екскурсії
Школа надає можливість брати участь разом з класом в поїздках (одноденні поїздки і багатоден-
ні), лижний курс або школа в природі. Ці заходи оплачуються батьками учнів.
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1. ПОЧАТКОВА ШКОЛА
Площа Коменскего 76, 293 01 Млада Болеслав,
організація внесків

АДРЕСА Площа Коменскего 76, 293 01 Млада Болеслава

Директор Mgr. Václav 
Kolman vaclav.kolman@1zsmb.cz +420 326 321 572

Секретар Hana Bartošová hana.bartosova@1zsmb.cz +420 326 321 572

Відповідальна особа 
за інтеграцію іноземців

PaedDr. Ivana 
Růžičková ivana.ruzickova@1zsmb.cz +420 326 321 572

Середня кількість учнів 270 Веб-сайт www.1zsmb.cz

Методологія 
профілактики

Mgr. Irena 
Pavlásková irena.pavlaskova@1zsmb.mb

Шкільний психолог Mgr. Ing. Jan Čapek jan_capek@volny.cz

Виховний консультант PaedDr. Ivana 
Růžičková ivana.ruzickova@1zsmb.cz +420 326 321 572

Характеристика школи

Наша школа пропонує виключно заняття для дітей з особливими 
навчальними потребами. Зміст викладання не відрізняється від 
класичної початкової школи, але тільки методи і форми роботи 
з учнями знаходяться на спеціалізованому рівні.

Великою відмінністю є кількість учнів у класах, яку ми намагаємося 
тримати максимум 14. Це число показує, що вчитель має більші 
можливості індивідуального підходу до учня.

В даний час ми єдина школа в Младаі Болеславі, яка використовує 
метод «SFUMATO» для викладання навичок якісного читання. 
В рамках шкільної освітньої програми ми продовжуємо усталену 
традицію школи і продовжуємо розширювати наші послуги.

Чи пропонує школа 
репетиторство? Так

Чи пропонує школа 
репетиторство чеської 
мови для іноземців?

Так, якщо потрібно.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПОЧАТКОВІ ШКОЛИ
В МЛАДІ БОЛЕСЛАВІ
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2. ПОЧАТКОВА ШКОЛА
Площа Коменскего, 91, 293 01 Млада Болеслав,
організація внесків

АДРЕСА Площа Коменскего 91, 293 01 Млада Болеслава

Директор Mgr. Bc. Matěj 
Povšík matej.povsik@2zsmb.cz +420 326 329 714

Секретар Marcela Svobodová info@2zsmb.cz +420 326 321 794

Відповідальна особа 
за інтеграцію іноземців

Mgr. Bc. Simona 
Schwaningerová

simona.schwaningerova 
@2zsmb.cz +420 604 227 485

Середня кількість учнів 592 Веб-сайт www.2zsmb.cz

Методологія 
профілактики

Mgr. Veronika 
Brejchová veronika.brejchova@2zsmb.cz

Шкільний психолог Mgr. Michaela 
Žáková zakova.michaela@gmail.com

Виховний консультант Mgr. Bc. Simona 
Schwaningerová

simona.schwaningerova 
@2zsmb.cz +420 604 227 485

Характеристика школи

Наша школа пропонує дуже хороші матеріальні засоби для сучасного 
викладання. Ми використовуємо три спортивні зали, два комп‘ютерні 
класи, три мовні аудиторії, клас екологічної освіти з лабораторією, 
репетеційну квартиру, майстерню та інші спеціалізовані аудиторії 
з інтерактивними дошками.

Ми навчаємо за власною шкільною навчальною програмою, 
орієнтованою на викладання іноземних мов. Уроки також включають 
поїздки учнів за кордон, які служать для поліпшення розмови 
іноземною мовою.

Ми намагаємося привести учнів до незалежності, впевненості в собі 
та відповідальності, пізнати себе. Ми вчимо їх ефективно вчитися, 
підтримувати і розвивати свою творчість. У колективі їх ведемо 
до співпраці, розгляду та дотримання правил.

Чи пропонує школа 
репетиторство? У міру необхідності, так.

Чи пропонує школа 
репетиторство чесекої 
мови для іноземців?

За попередньою домовленістю в індивідуальному порядку.



14

ПОЧАТКОВА ШКОЛА 
ДОКТОРА ЕДВАРДА БЕНЕШЕ
Лаурінова 905, Млада Болеслав 29301,
 організація внесків

АДРЕСА Лаурінова 905, Млада Болеслав, 29301

Директор Mgr. Brigita 
Šulcová brigita.sulcova@zsbenese.cz +420 775 677 724

Cекретар Hana Balounová sekretariat@zsbenese.cz

Координатор 
інтеграції іноземців Oldřich Kysela okysela1@gmail.com +420 602 541 200

Середня кількість учнів 600 Веб-сайт www.zsbenese.cz

Методологія 
профілактики

Mgr. Pavla 
Čermáková pavla.cermakova@zsbenese.cz +420 326 324 075

Шкільний психолог Mgr. Marcela 
Drázská marcela.drazska@centrum.cz +420 724 233 430

Характеристика школи

Школа ділиться класично на перший і другий ступені.
У 2019 році нещодавно було відкрито розширення школи, де 
розташована хімічна лабораторія, клас хімії, комп‘ютери та мови. Наша 
школа підтримує учнів, які орієнтуються на хокей.

Чи пропонує школа 
репетиторство? В рамках догоди з викладачем

Чи пропонує школа 
репетиторство чеської 
мови для іноземців?

На даний момент, ні , просто відповідно до індивідуальних потреб 
вихованця.

Однак координатор іноземців може допомогти організувати курси 
в дружніх організаціях.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ, НАДАНА ШКОЛОЮ

Як ви можете записати свою дитину в цю школу?
1. Заповнити онлайн-анкету на сайті в розділі Школа - документи - заяви. Є заяви на вступ 

учня, заява на вступ до базової освіти.
2. Зв‘яжіться з директором школи 
3. Прийдіть на запис

Терміни зарахування оголошуються школою через веб-сайт, але тільки для першого класу. Якщо 
учень хоче вступити до іншого класу, крім першого, необхідно звернутися до директора. Наказ 
про реєстрацію видається статутним містом МБ і є доступний на сайті міста.
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Чи є гуртки в школі?
Пропоновані гуртки можуть змінюватися щороку, але, як правило, ми пропонуємо наступні:

Перший ступень: • Маленький майстер– технічний гурток 
 • Літературно-драматичний клуб
 • Англійська для маленьких
 • Гурток логіки та настільних ігор
 • Кераміка
 • Спортивні ігри
 • Спритні руки
 • Баскетбол

Другий ступень: • Клуб веселої логіки та настільних ігор
 • Кераміки
 • Основи робототехніки на майбутнє

Ви хочете призначити зустріч у школі? Ви можете звернутися до секретаріату школи на Hanu 
Balounovou, sekretariat@zsbenese.cz. Якщо вам потрібно, ви також можете зв’язатися з CIC або 
CPIC або координатором інтеграції іноземців, які вам допоможуть знати перекладача.

Що робити, якщо мені доведеться відвезти дитину до лікаря? - Найкраще надсилати інформа-
цію класному керівнику.

Що робити, якщо нам доведеться на деякий час відїхати? Необхідно повідомити класного 
керівника і попросити керівника школи (повідомити йому/їй про цей факт) - заповнити заявку 
на звільнення, подивитися на сайті школи - заяви, з класним керівником договоритися на навчаль-
нім матеріалі, який можна зробити з дітьми вдома або практикувати.

Що робити, якщо дитина захворіла? - Необхідно повідомити класного керівника.

Ще щось? Якщо дитина не може заяматися на фізкультурі з будь-якої причини, необхідно подати 
заяву про звільнення ( див. відділ заяви на сайті школи).

За що ви платите в школі? (зазвичай дуже схожі в інших школах)
• Обіди - відправляти на рахунок
• Група– приблизно до 3-го класу
• Вибрані підручники та книги
• Класний фонд - клас може мати фонд і грошима вони фінансують поїздки - він збирається 

готівкою - класний керівник
• Вибрані гуртки - тільки ті,які дитина вибирає в рамках школи
• Школа в природі - раз на рік клас їде на цілюще перебування в природі
• Шкільна поїздка
• Лижний курс - якщо дитина зацікавлена, вона може поїхати на лижі в гори
• Фотограф - спільне фото в кінці навчального року, або різдвяне фото (батьки підписують 

згоду сфотографувати дитину GDPR)
• Різні речі оплачуються на різні рахунки, школа завжди інформує батьків, що і де платити.
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ПОЧАТКОВА ШКОЛА 
Т. Г. МАСАРИКА 
I ДИТЯЧИЙ САДОК 
Сватовітска 574, 293 01 Млада Болеслав
організація внесків

АДРЕСА Сватовітска 574, 293 01 Млада Болеслав

Директор Mgr. Milouš Kašpar kaspar@4zsmb.cz +420 725 122 381

Секретар Stanislava Žantová sekretariat@4zsmb.cz +420 725 122 387

Відповідальна особа 
за інтеграцію іноземців

Mgr. Blanka 
Svobodová svobodova@4zsmb.cz +420 725 122 387

Середня кількість учнів 300 Веб-сайт www.4zsmb.cz

Методологія 
профілактики Blanka Svobodová svobodova@4zsmb.cz

Шкільний психолог Petra Valentová psycholog@4zsmb.cz

Виховний консультант Petra Valentová psycholog@4zsmb.cz +420 326 321 572

Характеристика школи

Ми школа стандартного типу. Окрім регулярних занять, ми також 
надаємо додаткові послуги, такі як робота зі шкільним логопедом.

Крім того, діти можуть використовувати ряд гуртків, таких як 
письмовий ,чеська мова ,гітара ,флейтна,легка атлетика та багато 
іншого.

Чи пропонує школа 
репетиторство? Так, за погодженням з окремими вчителями.

Чи пропонує школа 
репетиторство чесекої 
мови для іноземців?

Не стандартно, але ми пропонуємо чеськомовний гурток.
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5. ПОЧАТКОВА ШКОЛА 
I ДИТЯЧИЙ САДОК
Дукельська 1112, 293 01 Млада Болеслав
організація внесків

АДРЕСА Дукельська 1112, 293 01 Млада Болеслав

Директор Mgr. Marcela 
Pavlíková pavlikova@5zsmb.cz +420 326 211 171

Секретар Milena Králová 5zsmb@5zsmb.cz +420 326 211 170

Відповідальна особа 
за інтеграцію іноземців

Mgr. Tereza 
Svobodová svobodova@5zsmb.cz +420 326 211 170

Середня кількість учнів 500 Веб-сайт www.5zsmb.cz

Методологія 
профілактики

Mgr. Tereza 
Svobodová svobodova@5zsmb.cz +420 326 211 181

Шкільний психолог PhDr. Zuzana 
Knesplová knesplova@5zsmb.cz

Виховний консультант Mgr. Leona 
Nováková novakova@5zsmb.cz

Характеристика школи

Ми активна школа, яка підтримує здоров‘я своїх учнів. Ми інтенсивно 
займаємося розвитком мовних компетенцій, екологічних проектів або 
принципів сталого життя.

Ми надаємо дітям простір для змістовного використання свого вільного 
часу через широкий спектр позакласних заходів.

Наша шкільна їдальня намагається тримати їжу без „ечек“.

Чи пропонує школа 
репетиторство? Так

Чи пропонує школа 
репетиторство чеської 
мови для іноземців?

Так
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6. ПОЧАТКОВА ШКОЛА 
І ДИТЯЧИЙ САДОК
Їлемніцкего 1152, 293 01 Млада Болеслав,
організація внесків

АДРЕСА Їлемніцкего 1152, 293 01 Млада Болеслав

Директор Ing. Tomáš Suchý tomas.suchy@6zsmb.cz +420 326 201 912

Секретар Viera Klimešová info6zs@6zsmb.cz +420 326 201 911

Особа, відповідальна 
за інтеграцію іноземців

Ing. Kateřina 
Krejčíková katerina.krejcikova@6zsmb.cz +420 326 201 913

Середня кількість учнів 690 Веб-сайт www.6zsmb.cz

Методологія 
профілактики

Mgr. Veronika 
Hančová veronika.hancova@6zsmb.cz

Шкільний психолог Mgr. Otakar 
Patočka psycholog6zs@6zsmb.cz +420 326 201 927

Виховний консультант

Ing. Kateřina 
Krejčíková,
Mgr. Veronika 
Vinšová

katerina.krejcikova@6zsmb.cz

veronika.vinsova@6zsmb.cz
+420 326 201 913

Характеристика школи

Школа підтримує спорт і духовний розвиток учнів з акцентом на 
створення спокійного клімату. Крім розширеного фізичного виховання, 
загальної спортивної підготовки з акцентом на легку атлетику, він 
пропонує на другому ступені такі факультативні предмети, наприклад, 
англійську розмову, практику інформатики або практику природничих 
наук.

Шкільна навчальна програма орієнтована на учня, поважає його 
особисті та індивідуальні потреби. Метою є створення фону, який 
розвиває ініціативу учнів та їх творчість. При цьому також враховуємо 
їх можливості.

Акцент робиться в основному на фізичних і спортивних заходах, на 
знаннях і навичках з загальних навчальних предметів і на розвитку 
ключових компетенцій. Ми також кладемо огляд на мовних навичках 
наших учнів.

Чи пропонує школа 
репетиторство? Школа пропонує навчання в міру необхідності.

Чи пропонує школа 
репетиторство чеської 
мови для іноземців?

Школа пропонує навчання чеській мові для іноземців у міру 
необхідності, вона має в своєму розпорядженні друковані матеріали 
та допоміжні засоби. Шкільний асистент також надає підтримку.
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7. ПОЧАТКОВА ШКОЛА
Вацлавкова 1082, 293 01 Млада Болеслав, 
 організація внесків

АДРЕСА Вацлавкова 1082, 293 01 Млада Болеслав

Директор Ing. Milada 
Mizerová miladamizerova@seznam.cz +420 326 733 947

Секретар Petra Marčeková zs7mb@seznam.cz
sekretar@seznam.cz

+420 326 733 971
+420 326 733 951

Відповідальна особа 
за інтеграцію іноземців

Mgr. Renata 
Holanová ren.hol@seznam.cz +420 723 329 005

Середня кількість учнів 800 Веб-сайт www.zs7mb.cz

Методологія 
профілактики

Mgr. Kateřina 
Smrčková
Mgr. Vladimíra 
Marušková

smrckova.k@seznam.cz

vladimira.maruskova 
@seznam.cz

Шкільні психологи Mgr. Otakar 
Patočka psycholog6zs@6zsmb.cz +420 326 201 927

Виховний консультант

Ing. Milada 
Mizerová
Mgr. Dagmar 
Šimonová

miladamizerova@seznam.cz

simonova.d@seznam.cz

Характеристика школи

Сьома школа - найбільша школа, організована муніципалітом 
mагістратом Млада Болеслав. Школа має хороше технічне обладнання , 
кілька професійних класів і нещодавно відремонтована і обладнана 
майстерня.Має два комп‘ютерні класи. Учні можуть брати участь у 
лікувальних поїздках, спортивних курсах, школах в природі. Регулярні 
післяобідні заходи представлені у вигляді різних гуртків.

Чи пропонує школа 
репетиторство? За домовленістю з окремими вчителями.

Чи пропонує школа 
репетиторство чеської 
мови для іноземців?

На даний момент немає групових курсів.
Чеську мову навчає новоприбулих іноземців індивідуально викладач 
чеського, над рамець навчання. 



20

8. ПОЧАТКОВА ШКОЛА 
I ДИТЯЧИЙ САДОК
Вацлавкова 1040, 293 01 Млада Болеслав,
організація внесків

АДРЕСА Вацлавкова 1040, 293 01 Млада Болеслав

Директор Mgr. Jitka 
Houštecká houstecka@8zsmb.cz +420 326 997 473

Секретар Iva Seglová seglova@8zsmb.cz +420 326 733 867

Координатор
інтеграції іноземців

Veronika Dědinová, 
DiS. dedinova@8zsmb.cz

Середня кількість учнів 560 Веб-сайт www.8zsmb.cz

Методологія 
профілактики Mgr. Otto Rosák rosak@8zsmb.cz

Шкільний психолог Mgr. Zuzana 
Sedláčková sedlackova@8zsmb.cz

Виховний консультант та 
координатор з питань 
інклюзії

Mgr. Zdeňka 
Michalcová michalcova@8zsmb.cz +420 326 733 912

Кар‘єровий консультант Mgr. Jan Trávnický, 
DiS. travnicky@8zsmb.cz

Характеристика школи

Ми є повністю організованою сучасною початковою школою 
з 15класами на першому ступені,7 класами на другому ступені 
і 5 групами. Середня кількість учнів у класах: 1ступень: 24 учні, 
2 ступень: 22 учні.

Чи пропонує школа 
репетиторство? Так, якщо ви зацікавлені, будь ласка, зв‘яжіться з класним керівником.

Чи пропонує школа 
репетиторство чеської 
мови для іноземців?

Курси чеської мови не пропонуються нашою школою, але якщо вас 
цікавить курс, ви можете звернутися до координатора інтеграції 
іноземців. Координатор запропонує Вам організацію, яка пропонує 
курси.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ, НАДАНА ШКОЛОЮ

Як ви можете записати свою дитину в цю школу? 
1. Заповніть онлайн-анкету, яку ви можете знайти на сайті https://www.8zsmb.cz/formulare.
2. Телефонуйте 326 733 912.
3. З’явитися на зарахування – тільки для учнів, які підуть в перший клас.
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Чим школа відрізняється і цікава? Ми надаємо:
• можливість розширеного навчання фізкультури в 1 -3 класі (1 година додатково),
• можливість викладання тенісу та інформатики,
• послуги досвідчених логопедів та можливість корекції навчальних вад,
• послуги шкільного психолога та спеціального педагога,
• приміщення у сучасно обладнаних класах (комп‘ютери, інтерактивні дошки, проектори 

даних),
• приміщення для двох класів з інформатики, в яких також беруть участь діти першого 

ступеня,
• можливість гуртків з керамічною майстернею і піччю, 
• мультимедійно обладнані аудиторії з іноземною мовою,
• обладнані професійні аудиторії,
• шкільний журнал Osminek,
• оновлена шкільна бібліотека,
• поставки молочної продукції,
• шкільні фрукти,
• сучасні методи викладання (викладання проектів, викладання діяльності, експерименти 

тощо,
• ми безбар‘єрна школа.

На що даємо акцент? 
Наша школа дає акцент на індивідуальний підхід до учнів.

Чи є гуртки в школі? 
Так,ми пропонуємо наступні гуртки:

• Туристичні • Рухові ігри
• Художній • Комп’ютер
• Кераміка • Хорові співи
• Ігри з англійською • Французька
• Флорбал • Атлетика
• Теніс

Що робити, якщо я хочу призначити зустріч у школі?
Якщо ваша дитина вже відвідує школу, ви можете домовитися про зустріч через Бакалавр або ви 
пишете електронного листа особі, з якою хочете призначити зустріч. Електронна пошта вчителя 
у формі: příjmení@8zsmb.cz . Якщо ваша дитина не відвідує нашу школу, просто використовуйте 
контакти на керівництво школи, які можна знайти на сайті школи: https://www.8zsmb.cz/kontakty.

Що робити, якщо мені доведеться відвезти дитину до лікаря?
Просто зв’яжіться з класним керівником, коли і в який час потрібно забрати учня особисто або 
навпаки, що ви приведете учня до школи пізніше. Після візиту до лікаря, а також після будь-якої 
відсутності необхідно вибачити дитину, написати лист із вибаченням або через Бакалавра.

Що робити, якщо нам доведеться на деякий час поїхати?
В письмовій формі попросите керівництво школи звільнити вашу дитину від навчання.

Що робити, якщо дитина захворіла?
Протягом трьох робочих днів, вибачте дитину в школі через Бакалавра або по електронній пошті.
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9. ПШ ПАСТЕЛКА
ПОЧАТКОВА ШКОЛА І ДИТЯЧИЙ САДОК
17 листопада 1325 р., 293 01 Млада Болеслав, 
організація внесків

АДРЕСА 17 листопада 1325, 293 01 Млада Болеслав

Директор Mgr. Iva Kollinová iva.kollinova@zspastelka.cz +420 326 109 090

Секретар Alena Mišnerová, 
Hana Finkousová skola@zspastelka.cz +420 326 327 623

Координатор
інтеграції іноземців

Mgr. Lilia 
Šádková lilia.sadkova@zspastelka.cz +420 725 539 839

Координатор по роботі 
з учнями з іншою рідною 
мовою, призначений 
директором школи

Mgr. Ivana 
Kozubová ivana.kozubova@zspastelka.cz

Середня кількість учнів 550 Веб-сайт www.zspastelka.cz

Методологія 
профілактики

Mgr. Petra
Syrovátková

petra.syrovatkova 
@zspastelka.cz

Шкільний психолог Mgr. Zuzana 
Sedláčková

zuzana.sedlackova 
@zspastelka.cz

Шкільний соціальний 
педагог- етопед

Mgr. Markéta 
Rýdlová marketa.rydlova@zspastelka.cz

Виховний консультант, 1-й 
ступень

Mgr. Irena 
Sofínová. irena.sofinova@zspastelka.cz

Виховний консультант, 2-й 
ступень Mgr. Iva Kollinová iva.kollinova@zspastelka.cz

Характеристика школи Класична школа , яка намагається йти в ногу з сучасними технологіями 
і доступом до освіти.

Пропонує школа 
репетиторство? Відповідно до індивідуальних потреб та власних інтересів учнів.

Чи пропонує школа 
репетиторство чеської 
мови для іноземців?

Ми не пропонуємо курси чеської мови в нашій школі. Якщо вас 
зацікавив курс, звертайтеся до координатора інтеграції іноземців. 
Координатор запропонує вам організації, які ці курси організовують. 
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Як ви можете записати свою дитину в цю школу?
1. Зв’язатися зі школою (по телефону, електронною поштою) - www.zspastelka.cz і призначити 

зустріч.
2. З’явитися для зарахування в 1-й клас (завжди тільки в квітні).

Чим школа відрізняється, цікава?
Ми співпрацюємо зі спортивними клубами ФК Млада Болеслав і Баскет Пастелка.

На що школа ставить акцепт?
На міжособисті відносини, дотримання узгоджених правил, відповідальність сам за себе.

Чи є в школі гуртки?
Тільки в межах шкільної групи.У будівлі також знаходиться початкова мистецька школа 
з широким спектром дозвілля.

Що я повинен зробити, щоб призначити зустріч у школі?
Зустріч у школі можна домовити електронною поштою. Контакти на управління школою 
а педагогічних працівників можна знайти на сайті школи:

zspastelka.cz/vedeni-skoly
zspastelka.cz/ucitelsky-sbor
чи за тел.

Що робити, якщо мені доведеться відвезти дитину до лікаря?
Якщо це заздалегідь відомо, родич письмово інформує класного керівника в щоденник. 
На першому ступені дитину необхідно забрати особисто з школи. На другому ступені дитину 
звільняють в потрібний час і може піти само.

Що робити, якщо нам доведеться поїхати на деякий час?
Ви подаєте письмову заяву директору школи (заяву завантажити на сайті школи.)

Що робити, якщо дитина захворіла?
Протягом трьох робочих днів, будь ласка, вибачте дитину в школі по електронній пошті або по 
телефону 326 327 623. Після закінчення відсутності необхідно написати вибачення в щоденник.
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МАСАРИКОВА 
ПОЧАТКОВА ШКОЛА 
І ДИТЯЧИЙ САДОК ДЕБР
Баковська 7, 293 01 Млада Болеслав - Дебр
організація внесків

АДРЕСА Баковська 7, 293 01 Млада Болеслав - Дебр

Директор Mgr. Jakub Černý jakub.cerny@skoladebr.cz +420 326 331 933

Секретар Jana Moravcová zsdebr@seznam.cz +420 326 325 973

Відповідальна особа 
за інтеграцію іноземців

Mgr. Martina 
Kolečkářová

martina.koleckarova 
@skoladebr.cz +420 724 760 631

Середня кількість учнів 240 Веб-сайт www.skoladebr.cz

Методологія 
профілактики

Mgr. Martina 
Kolečkářová

martina.koleckarova 
@skoladebr.cz +420 724 760 631

Шкільний психолог Mgr. Markéta 
Rýdlová psycholog@skoladebr.cz +420 607 936 720

Виховний консультант Mgr. Martina 
Kolečkářová

martina.koleckarova 
@skoladebr.cz +420 724 760 631

Характеристика школи

Ми менша приміська школа, призначена в першу чергу для учнів 
з Грдлорезу (Hrdlořezy), Дебру (Debř) а Йозефув Дул.(Josefůl Důl)

Нашими пріоритетами є, перш за все, побудова якісних відносин серед 
учнів– їх повна інтеграція і, не в останню чергу, налагодження добрих 
стосунків з батьками. У цьому дусі ми також організовуємо багато 
заходів.

Чи пропонує школа 
репетиторство? Так

Чи пропонує школа 
репетиторство для 
іноземців?

Так, для індивідуальної потреби.
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ОРГАНІЗАЦІЇ НАШОГО РЕГІОНУ, 
ЩО НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ ІНОЗЕМЦЯМ

ЦЕНТР ПРО ІНТЕГРАЦІЇ ІНОЗЕМЦІВ, о.п.с.

Де ви можете нас знайти?
Будівля Будинку культури (бічний вхід, 1-й поверх, двері 109) 
Дукельська 1093, 293 01 Млада Болеслав
Тел.: +420 735 174 517, +420 735 755 200, +420 731 512 726
Електронна пошта: mboleslav@cicops.cz

Веб-сайт : https://www.cicops.cz/cz/

Ми незалежна і недержавна організація з десятирічою історією в Младі Болеславі.
Ми надаємо всі послуги безкоштовно.

Пропонуємо:
• Курси чеської мови для дітей; Курси чеської мови для дорослих
• Репетиторство
• Соціальні та робочі консультації
• Служба соціальної активації Герміона

Для батьків
• допомога в спілкуванні зі школою
• підготовка домашніх завдань до школи і т.д.
• вирішення проблем, пов’язаних з житлом, фінансовим забезпеченням сім’ї
• сприяння встановленню та поліпшенню соціальних відносин
• допомога у спілкуванні з органами державної влади
• волонтерська допомога (знайомство з чеським середовищем, звичаями, культурою)
• групові заходи для сімей з дітьми
• посередництво подальшої підтримки

Для дітей
• волонтерська допомога (знайомство з чеським середовищем, звичаями, культурою)
• викладання чеської мови як другої мови
• підготовка домашнього завдання до школи, репетиторство
• підбір або забезпечення дозвілля
• підтримка у виборі середньої школи, стажуванні, працевлаштуванні (для молоді)
• соціально-терапевтичні розмови з підлітками
• посередництво подальшої підтримки
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ЦЕНТР НА ПІДТРИМКУ ІНТЕГРАЦІЇ ІНОЗЕМЦІВ, МЛАДА БОЛЕСЛАВ

Де ви можете нас знайти?
Будівля Будинку культури (бічний вхід, 1-й поверх, двері 106А) 
Дукельська 1093, 293 01 Млада Болеслав
Тел.: 770182361, 770173139, 775018798
Електронна пошта: icmladaboleslav@suz.cz

Веб-сайт: www.integracnicentra.cz
Facebook: CPIC Středočeský kraj – Mladá Boleslav

З 2009 року Адміністрація установ в справах біженців Міністерства внутрішніх справ Чесекої 
Республіки відповідає за реалізацію інтеграційної політики Чеської Республіки в десяти регіонах. 
Ми надаємо всі послуги БЕЗКОШТОВНО.

Пропонуємо:
• Соціальні консультації (трудове право, питання трудового права, ностріфікації, 

зарахування до дитячого садка/початкових шкіл, охорони здоров‘я, питань страхування 
тощо)

• Юридичні консультації
• Курси чеської мови різного рівня, розмовні клуби
• Послуги усного перекладу
• Соціокультурні курси
• Робота інтернет-робочого місця та бібліотеки
• Громадські працівники
• Освітні, культурні та соціальні, заходи, що сприяють інтеграції та зустрічі національних 

меншин з більшістю.
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ПОДЯКУВАННЯ

Наша тепла подяка:

Mgr. Danielu Markovi, заступнику міського голови Млада Болеслав

Mgr. Petru Dostálovi, начальнику управління освіти, культури та спорту, Млада Болеслав

Директорам початкових шкіл – paní Mgr. Jitce Houštecké , Mgr. Ivě Kollinové та Mgr. Brigitě Šulcové

Milanu Prunerovi, директору Культури Млада Болеслав та голові Фонду Шанс для дітей

Bc. Ivě Crookston, MA, Rhom , міській координаторові інтеграції дітей іноземців та первинної 
профілактики

Veronice Dědinově, DiS, координаторові інтеграції іноземців в 8. ПШ

Mgr. Lilii Šádkové, координаторові інтеграції іноземців в 9. ПШ

Oldřichu Kyselovi, координатору інтеграції іноземців у початкові школі доктора Едварда Бенеше

Mgr. Janě Súkeníkové, керівнику CPIC Млада Болеслав

Bc. Petře Baborovské, координаторові освітньої діяльності Центру про інтеграції іноземців, о.п.с.

Mgr. Barboře Matějkové, соціальні працівниці Центру про інтеграції іноземців, о.п.с.

Младоболеславському фонду Шанс для дітей – www.sanceprodeti.com
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