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ЗА УЧЕНИЦИ  С РАЗЛИЧЕН МАЙЧИН ЕЗИК И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Скъпи родители, мили деца,

В тази брошура ще намерите основна информация за чешката училищна система в ясен съкратен 
вид, която има за цел да ви помогне да се ориентирате по-добре в новата среда и да разберете как-
во ви очаква и какво можем да очакваме заедно.

Също така ще намерите информация за всички начални училища в Млада Болеслав и речник 
на често използваните термини, които може да са нови за вас като чужденец или да имат различно 
значение от това във вашата страна.

Вярваме, че тази информация ще ви помогне да интегрирате децата си по-ефективно и да общувате 
възможно най-добре между вас и училището.

Нашата основна цел е взаимно удовлетворение, разбиране и най-вече успехът на вашите деца.

Очакваме с нетърпение да се срещнем в училищните чинове.

Mgr. Daniel Marek
Заместник приматор

на Млада Болеслав 

Mgr. Petr Dostál
Ръководител

 „Образование, култура и спорт“
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ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПОСЕЩАЕМОСТТА НА НУ

В ГР. МЛАДА БОЛЕСЛАВ

• НУ започват да посещават деца навършили 6 г. преди начало на учебна год.
• Задължителното образование продължава 9 г. Последната година на преду-чилищното 

образование е задължителна и не се брои в тези 9 г.
• Децата са разпрделени в класове според възрастта на 1-ва степен (от 1-ви до 5-ти клас) 

и 2-ра степен (от 6-ти до 9-ти клас).
• Учебната година започва на 1.9. и завършва на 30.6. (ако са работни дни).
• Основателят на ОУ обикновено е съответната община или град (но има и частни, държавни 

или църковни), средни училища са регионални.
• Основното образование е задължително по закон и в случай на неспазване процедурата 

е в съответствие с приложимото законодателство.

Ваканции, празници и директорски отпуск
Чешката училищна система зачита признатите от държавата празници, т.е. дни, в които хората 
не ходят на работа и на училище. Директорът на училището има право да декларира т.нар отпуск, 
т.е. заповед децата да не ходят на училище. Разпорежда се по сериозни оперативни причини и трябва 
да бъде одобрен от основателя.



4

Основната ваканция е лятна - два месеца (юли, август). Следва коледна (от 23.12. до 3.1.). Пролет-
ни ваканции са гъвкави, продължават една седмица в периода от февруари до март. Отделните ре-
гиони се редуват.

Отсъствие
Посещаването на училище е задължително и детето е длъжно да го посещава всеки ден. Това важи 
и за дистанционно обучение, наредено от училището или държавата.

Информиране за отсъствието е отговорност на родителя на детето, който трябва да го извини в учи-
лището му. В обосновани случаи училището може да поиска и лекарско свидетелство. Инзвинени-
ето се ръководи от училищните правила на всяко училище и неспазването му може да води към 
дисциплинарни действия.

Свидетелство за завършване 
Свидетелството е запис на оценката на студента за определен период от време. Винаги се издава 
в края на всеки семестър, т.е. 31.1. и 30.6., ако се падат работни дни. Оценката на работата и зна-
нията на ученика може да бъде количествена, т.е. изразена с оценка по скала от 1 до 5, където 1 се 
счита за най-добрата оценка, а 5 като недостатъчна. Друг вариант е вербалната оценка, където 
учителят изброява силните и слабите страни, описва работата на ученика и прави препоръки. Ди-
ректорът на училището определя метода на оценяване.

Свидетелството е нужно да се съхранява внимателно.

Какво се очаква от децата в основното училище
Освен други, най-основните задължения на ученика са:

• Редовно ежедневно посещаване,
• Изпълняване на учебните задължения,
• Носене на задължителни учебни помагала,
• Изпълняване на домашните,
• Пълно сътрудничество с възрастните и със съучениците си,
• Етично и внимателно поведение в съответствие с добрите нрави.

Какво се очаква от родителите? 
• Ежедневен контрол на системата, чрез която училището общува, т. нар. Бакалари,
• Наглед при изпълняване на домашни и други задачи,
• Сътрудничеството с класен и други учители, и с ръководство на училището,
• своевременно извинение за отсъствието и друга навременна комуникация,
• осигуряване на основните учебни помагала,
• Етично и внимателно поведение в съответствие с добрите нрави.

Ролята на учителя в система, разликата между класен и другите учители
В чешката училищна система учителят се счита едновременно за авторитет и ръководител на об-
разование.

Класният ръководител е отговорен за свой клас и решава с учениците от този клас напр. отсъствия 
и дисциплинарни нарушения. Той е лицето за вързка за ученика и за родителите. Други учители 
идват само да преподават определен предмет.
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Родителски срещи
На родителските среши се събират родители с учители. Обикновено се провеждат два пъти годиш-
но, и могат да бъдат по-често срещани в първи или втори клас. Задължителни са и не е задача на 
кл. учител да призовава за заместваща среща или да предоставя информация на родител, който не 
присъства на срещата.

В изключителни случаи учителят може да поиска лична среща вместо родителската. Също така 
може да намери преводач с помощта на координатора или центрове по интеграцията или други, 
които могат да присъстват на срещата.

На родителски срещи родителите получават информация за благосъстоянието на ученика като лич-
ност, за екипа на класа, как децата се разбират, какво трябва да се подобри, какво трябва да осигу-
рят родителите, какви събития се случват и т.н.

На втората степен всеки предмет се обикновено преподава от различен учител. Тези учители или 
отиват във всеки клас и информират за учениците, или родителят отива в кабинета му, т.е. в стаята, 
където даден учител има база, и разговарят за ученика. 

Неприемливо поведение 
Училищният правиник и Гражданският кодекс определят допустима и неприемлива форма на по-
ведението във вътрешните си разпоредби. Нарушението срещу тези правила може да бъде наказа-
но напр. с намалена оценка, бележка, порицание или друга образователна мярка. Неприемливо 
поведение: плагиатство, лъжа, преписване, тормоз, неподходящо поведение спрямо учител или 
съученик.

Какво е учебен график и как работи? 
Преподаването е планирано и е организирано по предмети - чешки език, математика, физическо 
възпитание и др. Кога и какъв предмет ще се преподава се записва/планира в така наречения гра-
фик. Следователно всеки ученик знае точно кой час ще учи определен предмет и може да се под-
готви за него. Според графика ученикът планира и какви учебници и тетрадки трябва да носи.

На 1-ва степен графикът е по-опростен, учениците имат от 4 до 5 часа сутрешен блок. От около 
3-ти клас се добавя следобеден блок, обикновено веднъж - два пъти седмично. Ученикът не избира 
никакви предмети свободно, а уроците са точно определени и всички ученици преминават през тях 
еднакво. На 2-ра степен учениците се обучават повече часове, следобедните часове са по-чести 
и има възможност за избор на предмети, които ги интересуват и искат да ги изучават.

На 1-ва степен повечето предмети се преподават от един учител. На 2-ра степен се постепенно 
добавят други предмети и всеки се обикновено преподава от различен учител. Всеки клас се ръко-
води от класен учител/ръководител, който 
обикновено е еднакъв в 1-ви и 2-ри клас, след 
това от 3-ти до 5-ти и след това от 6-ти до 9-ти.

Извънкласни занимания
След изпълнението на графика не следва до-
пълнително задължително образование и учи-
лището не е задължено да го предоставя. 
Обикновено има платени курсове от незави-
сими организации, като езикови гимназии или 
се посещават развлекателни дейности като 
спорт, музика или изкуство.
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Разликата между 1-ва и 2-ра степен
Посещаването на ОУ е разделено на два степена. 1-ва степен е от 1-ви до 5-ти клас, а втората е от 
6-ти до 9-ти клас. Разликите са напр. в продължителността на преподаване, в предмети, тяхното 
съдържание, избор на незадълж. предмети и др.

Онлайн платформа Бакалари
Това е онлайн модул, чрез който се осъществява комуникация между училището, родителите и уче-
ника. Родителите и училището могат да изпращат и получават съобщения чрез Бакалари. На 2-ра 
степен те заменят и книжен ученически бележник.

Задължението на всеки родител и ученик е да ПРОВЕРЯВА комуникацията ВСЕКИ ДЕН. 
Неспособността да се влиза модула не е оправдание.

Тук ще намерите, наред с други неща, новини за:
• функциониране на училището,
• промени в преподаването,
• важни съобщения, които могат да се отнасят до следващия ден,
• оценки,
• домашни задачи,
• информация за родителски срещи и др.

В началото на учебната година родителите и децата получават входни данни и пароли. Изтегля 
се приложението в мобилния телефон за лесен достъп. Ако загубите входни данни, свържете се 
с училищния секретар за да ви даде нови.

Междучасия
Всеки урок е последван от 10-минутна почивка. След 2-ри урок започва голямо междучасие, което 
е предназначено предимно за освежаване. Ученикът може да използва тоалетната. Ако обаче дете-
то трябва неотложно да използва тоалетната по време на уроците, ще поиска разрешение от учил-
тея.

Обяд
Всяко училище разполага с училищна столова, където децата могат да се регистрират. Обядите 
са частично субсидирани от държавата, частично платени от родителите. Заявлението се взема 
в офиса на столовата. Родителят трябва да плаща месечно по банков път или в изключителни слу-
чаи плаща в брой.

Плащания към училището
В началото на учебната година се изисква да изпратите на училището определена сума пари по бан-
ковата сметка (обикновено от 100-500 CZK). С тези пари се плащат работни тетрадки и някои 
училищни помагала и класни събития.

Ролята на Координатора за интеграция на чужденците 
Тази позиция постепенно се установява в началните училища в Млада Болеслав и околностите. 
В момента го има в 3-то, 8-мо и 9-о основно училище.

Основна работа на Координатора за интеграция на чужденците е:
• да помогне на учениците да се запишат и да предаде информация за училището и брошура 

на чужд език, ако е възможно на техния майчин език (брошурата е преведена на украински, 
руски, виетнамски, английски, монголски, български),
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• изготвя план за интеграция на детето заедно с родителите и училището и го проверява 
на всеки 3-6 месеца,

• да помогне за намирането на допълнитени уроци и на курсове по чешки език директно 
в училището или чрез партньорски организации,

• предлага събития като крайградски лагери с преподаване на чешки език за чужденци,
• оказва помощ при търсене на кръжоци и регистрацията в тях,
• ако е необходимо, осигурява в сътрудничество с родителите, посещение на психологически 

консултативен център, за да предостави на детето подкрепящи мерки за опростяване 
на учебния процес,

• действат като второ лице за контакт (първият е класен ръководител) за дете с различен 
майчин език,

• при възможност се среща с детето, помага му в клас или с домашните и чешкия език, 
ако времето позволява.

Ако позицията на координатора по интеграция на чужденците не е установена директно в учили-
щето, тогава всяко училище има определено лице, което отговаря за деца с чужд майчин език и по-
мага в интеграционен процес.

Училищен консултативен център
В повечето случаи това е група от хора, състояща се от училищен психолог или училищен специа-
лен педагог, образователен съветник, училищен методик на превенция, асистенти на специален 
педагог и училищно ръководство.

Целта на тяхното сътрудничество е да осигурят подходяща и безопасна среда за образование, ра-
бота с отделни лица и групи, нуждаещите се от помощ, дори и с талантливи деца. Заедно съставят 
план за превенция, иновации в подхода към превенцията, помагат за планирането на образование-
то на учителите в тази област, наблюдават ситуация в училището, сътрудничат с институции, пре-
доставящи помощ в областта на превенцията при злоупотребата с вещества и др.
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Каква е ролята на психолог?
Училищният психолог в училището извършва консултативни, диагностични, методически и ин-
формационни дейности, работи с ученици, учители и родители. 

Сътрудничи със специализирани училищни и други консултативни заведения, със здравни и соци-
ални заведения и институции, както и с органи за грижа за деца и младежи. 

В какви ситуации можете да се обърнете към училищният психолог?

Ученици, можете да се обърнете към психолог:
• когато не се разбирате със съучениците си и не знаете, как да постъпвате..
• когато неуспявате в ученето така, както искате,
• когато ви тормози нещо лично (страх, болест, подтиснатост, конфликти),
• когато ви тормози ситуация вкъщи и няма на кой да споделите за това,
• когато се чувствате самотни в средата на свойте върстници ,
• когато имате нужда да поговорите за каквото и да е,
• когато не сте сигурни в избора на бъдещи професия или образование.

Родители, обърнете се към психолог:
• ако не ви се получава нещо във възпитаването на детето,
• когато се бави/не се получава комуникацията ви с класният учител,
• ако смятате, че детето ви не се справя добре, както би трябвало
• когато във вашето семейство настъпват промени, които могат да окажат влияние върху 

психиката на детето (развод, болест),
• ако детето ви има някакви проблеми (страхува се, оплаква се от приятели, мълчаливо е и т.н.),
• намирате се в кризисна ситуация (смяна на околната среда, болест, развод).

Консултацията може да бъде много важна, да помогне, облекчи и намери решение.

Подкрепа въз основа на решението на психологическия консултативен център
Някои училища имат възможност да предложат на деца с различен майчин език посещение при 
психолог, за да му бъде дадена т. нар. Мярка за подкрепа, която ще осигури на детето по-подходящи 
условия за обучение, като по-опростени тестове, устна оценка и други подходящи мерки за подкре-
па в образованието. Не става въпрос за поставяне на диагноза и маркиране с „лош етикет“, но за 
използване на система, която предлага, въз основа на експертни съвети, по-широка подкрепа.

Как изглежда нормалният ден в училище?
1. Детето идва на училище, отива в съблекалнята на класа си и се преоблича.
2. Детето отива в своя клас и се подготвя за час.
3. Преподаването се извършва в 45-минутни блокове.
4. След два урока има голямо междучасие за закуска.
5. След още два или три урока има обедна почивка.
6. Така обучението приключва и от 3-ти клас обикновено продължава два пъти седмично 

следобед (приблизително 2 допълнителни урока).
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КАК ДА ЗАЯВЯ ИЛИ ДА ЗАПИША ДЕТЕТО 
СИ В НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ?

Всеки ученик, който навърши 6 години, трябва да участва в така наречения Запис в началното учи-
лище. Записването е официално събитие, при което се решава дали детето е психически и социал-
но узряло да започне основно образование.

Първата стъпка от записването е попълване на заявлението за прием на дете в основно образование 
и заявлението за записване на ученик в 1-ви клас за определена учебна година. Тези формуляри 
са достъпни за изтегляне на уебсайтовете на училищата или можете да ги поискате в желано учи-
лище. Заявленията трябва да бъдат подадени до определен срок там. Записването се извършва през 
месец април.

Втората стъпка се случва в училището, където детето доказва свойте умения.

Когато детето започне през учебната година, е необходимо да попълните заявлението Прехвърляне 
на ученик от друго училище/Заявление за включване в годината - въпросник и да го занесете в учи-
лището заедно с описаните документи.
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РЕЧНИК НА ОБЩО ИЗПОЛЗВАНИ ИЗРАЗИ
Ученически бележник / Žákovská knížka
Ученически бележник е документ, често тетрадка, предназначена за текущото записване на оценки. 
Освен това учителят може да пише съобщения до родителя, информация за изчерпани финанси, 
необходимост от заплащане за училищни дейности като пътувания и др. Учителят може да напише 
и т. нар. Бележка - съобщение до родителите за някакъв неподходящ вид поведение или отноше-
ние. Хартиен ученически бележник днес се използва главно в 1-ви и 2-ри клас.

Тетрадка със задачи / Úkolníček
Често представлява хартиена тетрадка в малък формат, която учениците трябва да закупят в кни-
жарницата. Тук учениците записват задачите, които са длъжни да подготвят и подадат в дадения 
срок.

Родителски съвет / Rodičovská rada
Това е независим орган, представляван от представители на родителите на учениците. Управлява 
средствата, предоставени от родителите или спонсорите. Поддържа евиденция на приходите и раз-
ходите и редовно я публикува.

Ученически или училищен парламент / Žákovský nebo školní parlament
Представлява група от избрани ученици на дадено училище. Има неписано правило че всеки клас 
изпраща двама представители в парламента. Те събират информация от своите съученици за това 
какво трябва да се подобри в училище. На редовни парламентарни срещи рещи се рава как да из-
пълни тези идеи. След това редовно информират съучениците си за дейността си.

Сутрешна и следобедна занималня / Družina
Това е името на организирана група деца, която се води под професионално ръководство преди 
и след официалния график. Децата прекарват време в тази група с така наречения възпитател или 
ръководител на група. Заедно те подготвят домашните, играят, ходят на разходки и др. Предназна-
чена е предимно за деца на родителите, които трябва да започнат работа преди началото на учили-
щето и не могат да вземат децата си веднага след училище. Заплаща се с минимални суми.

Родителите могат да решат дали детето ще посещава така наречената сутрешна група (обикновено 
започва в 6:30 сутринта) или следобед (започва след училище и завършва около 16:00) или в двете 
групи. Попълва се просто заявление за запис.

Родителят може да го направи при записване в училището или по време на първите родителски 
срещи или да изтегли заявлението си от уебсайта.

Занималнята е само за ученици от 1-ви до 3-ти клас, в някои ОУ и за по-големи.

Закуски и междучасия / Svačiny a přestávky
По време на учебен ден децата правят 10-минутна почивка след всеки урок. След 2-ри урок от деня 
има голяма почивка, която продължава 20 минути. По това време децата имат възможност да се ос-
вежат с лека закуска, която родителите приготвят за децата си у дома. От съществено значение 
е децата да си носят закуски редовно, включително много течности.
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Физичеко възпитание / Tělesná výchova
Това е един от предметите от учебната програма. Детето е длъжно да носи подходящо облекло, 
обикновено гимнастически обувки с бяла подметка, къси панталонки и тениска. През зимните ме-
сеци по-топъл вариант.

Зелено училще, Ски курс и екскурзии / Škola v přírodě, lyžařský kurz a výlety
Училщето предоствя възможност за участие в еднодневни и многодневни екскурзии, ски курс или 
зелено училище. Заплащат се от родителите.
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1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Komenského náměstí 76, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

АДРЕС Komenského náměstí 76, 293 01 Mladá Boleslav

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

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

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

Среден брой ученици 270 УЕБ САЙТ www.1zsmb.cz

Методик на превенция Mgr. Irena 
Pavlásková irena.pavlaskova@1zsmb.mb

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

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

Характеристика 
на училището

Предлагаме изключитлно часове за деца със специални образователни 
потребности. Съдържанието не се различава от класическо НУ, 
а методите и форма са по-специализирано ниво.

Опитваме се да е максимален брой на учениците в класа 14. Така 
училелят има повече възможности и време за индивидуален подход към 
ученика

В момента сме единственото училище в Млада Болеслав, което използва 
метода „SFUMATO“ за качествено преподаване на умения за четене. 
Като част от училищната образователна програма, ние продължаваме 
традицията на училището и непрекъснато разширяваме нашите услуги.

Допълнителни уроци? Да

Допълнителен чешки ез. за 
чужденци Да, в случая на нужда.

ОТДЕЛНИ ОСНОВНИ УЧИЛИЩА 
В ГР. МЛАДА БОЛЕСЛАВ
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2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Komenského náměstí 91, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

АДРЕС Komenského náměstí 91, 293 01 Mladá Boleslav

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

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

Отгворник
за интеграция

Mgr. Bc. Simona 
Schwaningerová

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

Среден брой ученици 592 УЕБ САЙТ www.2zsmb.cz

Методик на превенция Mgr. Veronika 
Brejchová veronika.brejchova@2zsmb.cz

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

Образователен консултант Mgr. Bc. Simona 
Schwaningerová

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

Характеристика 
на училището

Предлагаме много добър материален фон за съвременното преподаване 
- три физкултурни салона, две компютърни класни стаи, три езикови 
кабинета, кабинет по екологично образование с лаборатория, учебен 
апартамент, работилница и други специализирани класни стаи 
с интерактивни дъски.

Преподаваме според собствената ни училищна образователна програма, 
фокусирана върху преподаването на чужди езици. Обучението включва 
и пътувания в чужбина за ученици за подобряване на знания и качество 
на чужд език.

Опитваме се да водим учениците към независимост, самочувствие 
и отговорност, към опознаване на себе си. Учим ги как да учат 
ефективно, подкрепяме и развиваме креативността им. В екипа ги водим 
към сътрудничество, обмисляне и спазване на правилата. 

Доплнителни уроци? При необходимост, да.

Доълнителен чешки ез. 
за чужденци? След предварителна индивидуална уговорка.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
DR. EDVARDA BENEŠE
Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

АДРЕС Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav

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

Секретарка Hana Balounová sekretariat@zsbenese.cz

Координатор 
на интеграция Oldřich Kysela okysela1@gmail.com +420 602 541 200

Среден брой ученици 600 УЕБ САЙТ www.zsbenese.cz

Методик на превенция Mgr. Pavla 
Čermáková

pavla.cermakova 
@zsbenese.cz +420 326 324 075

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

Характеристика 
на училището

Училището е разделено на 1-ва и 2-ра степен. През 2019 г. беше открито 
ново разширение на училището, където има химическа лаборатория, 
кабинет по химия, компютри и езици. Нашето училище подкрепя 
ученици, които се фокусират върху хокея.

Допълнителни уроци? В рамките на уговорка с индивидуален учител.

Допълнителен чешки 
ез. за чужденци?

В момента няма.

Според индивидуалните нужди на ученика координатор на интеграцията 
може да помогне за oрганизирането  на курсовете в приятелски 
организации. 

ДОЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО

Как можете да запишете детето си тук?
1.  Попълнете онлайн заявлението на уебсайта в раздела му Училище – Документи – 

формуляри. Има заявления за прием на ученик, заявление за прием в основно образование.
2.  Контактувайте директор на училището
3.  Посетете денят за записване в училището

Датите за записване се обявяват от училището чрез уебсайта, но само за 1-ви клас. Ако детето 
ви трябва да започва друг, освен първи клас, или започва по време на учебната година, свържете се 
с директора. Декрет за регистрация се издава от община Млада Болеслав и е достъпен на уебсайта 
на града. 
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Има ли кръжоци?
Предлаганите кръжоци могат да се променят всяка година, но обикновено те са:

1-ва степен:
• Малък майстор – технически кръжок
• Литературно-театрален кръжок
• Английски език за най-малките
• Кръжок по логика и настолни игри
• Грънчарство/Керамика
• Спортни игри 
• Сръчни ръце
• Баскетбол

2-ра степен:
• Клуб за забавна логика и настолни игри
• Грънчарсво/Керамика
• В бъдеще се планира клуб по основна роботика 

Искате ли да си уговорите среща?
Контактувайте секретарката на училището – Хана Балоунова, sekretariat@zsbenese.cz. При нужда 
от помощ се свържете със CIC или CPIC или координатор на интеграция на чужденци, който ще 
осигури тълкуване.

Трябва ли да заведете детето на лекар? – информирайте класен учител 

Трябва ли да напуснете страната за малко? - необходимо е да информирате класния учител 
и директора на училището - попълнете заявлението за освобождаване (вижте уебсайт – формуля-
ри), съгласувайте с класния ръководител материала, който може да се упражнява с децата през 
периода извън страната.

Как да постъпя когато детето ми е болно? – информирате неизбежно класен уч. 

Друго?
Ако детето не може да участва във физическо възпитание по някаква причина, подадете заявление 
за освобождаване от ФВ (формуляра на уебсайта ни)

Какво се заплаща? (подобно е и в други училища)
• Обеди – плащат се по сметката
• Занималня – от 1-ви до 3-ти клас 
• Подбрани учебници и тетрадки 
• Класен фонд – класът може да основа фонд за финансиране на екскурзии – събират се пари 

в брой – управлява класен учител
• Подбрани кръжоци – предлагани от училището
• Зелено училище – веднъж на годината престой с класа в природата
• Училищна екскурзия 
• Ски курс – в случай на интерес детето може да участва в училищен ски курс 
• Снимки – групова снимка на класа при края на учебната година, евентуално коледна снимка 

(родителите подписват дкларация за GDPR)
• Училището винаги информира родители за начина на плащание – колко, за какво и на каква 

сметка или в брой. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
T. G. MASARYKA 
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Svatovítská 574, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

АДРЕС Svatovítská 574, 293 01 Mladá Boleslav

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

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

Отговорник 
за интеграция

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

Среден брой ученици 300 УЕБ САЙТ www.4zsmb.cz

Методик на превенция Blanka Svobodová svobodova@4zsmb.cz

Училищен психолог Petra Valentová psycholog@4zsmb.cz

Образователен консултант Petra Valentová psycholog@4zsmb.cz +420 326 321 572

Характеристика 
на училището

Ние сме училище от стандартен тип. Предлагаме и допълнителни 
услуги като работа с училищен логопед.

Освен това децата могат да използват редица кръжоци - по писане, 
чешки, китара, ел. пиано, флейта, лека атлетика и др.

Допълнителни уроци? Да, след предварителна уговорка с индивидуален учител.

Допълнителен чешки ез. за 
чужденци? Не стандартен курс, а кръжок по чешки език.
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5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dukelská 1112, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

АДРЕС Dukelská 1112, 293 01 Mladá Boleslav

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

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

Отговорник 
за интеграция

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

Среден брой ученици 500 УЕБ САЙТ www.5zsmb.cz

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

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

Образователен консултант Mgr. Leona 
Nováková novakova@5zsmb.cz

Характеристика 
на училището

Активно поддържаме здравето на нашите ученици. Участваме 
интензивно в развитието на езикови компетенции, екологични проекти 
или принципите на устойчивия живот.

Предоставяме на децата пространство за смислено използване 
на свободното време чрез широк спектър от извънкласни дейности.

Нашата училищна столова се стреми да готви без „добавки“.

Допълнителни уроци? Да

Допълнителен чешки ез. за 
чужденци? Да
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6. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

АДРЕС Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav

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

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

Орговорник 
за интеграция

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

Среден брой ученици 690 webové stránky www.6zsmb.cz

Методик на превенция Mgr. Veronika 
Hančová veronika.hancova@6zsmb.cz

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

Образователен консултант

Ing. Kateřina 
Krejčíková, 
Mgr. Veronika 
Vinšová

katerina.krejcikova@6zsmb.cz

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

Характеристика 
на училището

Подпомагаме спортното и умствено развитие на учениците с акцент 
върху създаването на спокоен климат. В допълнение към разширеното 
преподаване на ФВ, общо спортно обучение с акцент върху леката 
атлетика на 2-ра степен предлагаме незадължителни предмети: 
английски език, компютърна или природонаучна практика.

 Училищната образователна програма е насочена към ученика, зачита 
личния му максимум и индивидуалните нужди. Целта е да се създаде 
фон развиващ инициативността и творчеството на учениците. В същото 
време тя зачита техните възможности.

Акцентира се върху физическите и спортните дейности, знанията 
и уменията в общо образование и развитието на ключови 
компетентности. Също така наблягаме на езиковите умения на нашите 
ученици.

Допълнителни уроци? Да, при необходимост.

Допълнителен чешки ез. за 
чужденци?

Предлагаме уроци по чешки език за чужденци. Ако има нужда, 
разполага с печатни материали и помощни средства. Подкрепа 
се предоставя и от училищния асистент.



19

7. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Václavkova 1082, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

АДРЕС Václavkova 1082, 293 01 Mladá Boleslav

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

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

+420 326 733 971
+420 326 733 951

Отговорник 
за интеграция

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

Среден брой ученици 800 УЕБ САЙТ www.zs7mb.cz

Методик на превенция

Mgr. Kateřina 
Smrčková
Mgr. Vladimíra 
Marušková

smrckova.k@seznam.cz

vladimira.maruskova 
@seznam.cz

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

Образователен консултант

Ing. Milada 
Mizerová
Mgr. Dagmar 
Šimonová

miladamizerova@seznam.cz

simonova.d@seznam.cz

Характеристика
на училището

„Седмичка“ е най-голямото училище, създадено от община Млада 
Болеслав. Училището разполага с добро техническо оборудване, няколко 
специализирани класни стаи и работилница. Разполага с две 
компютърни класни стаи. Учениците могат да участват в лечебни 
престои, спортни курсове, зелено училище. Предлагаме редовни 
следобедни дейности под формата на различни кръжоци. 

Допълнителни уроци? След преварителна уговорка с индивидуален учител.

Допълнителен чешки ез. за 
чужденци?

Понастоящем няма налични курсове по чешки за чужденци.
Чешкият език се преподава на новодошлите от отделни учители по 
чешки език извън редовен учебен график.
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8. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

АДРЕС Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav

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

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

Координатор
на интеграция

Veronika Dědinová, 
DiS. dedinova@8zsmb.cz

Среден брой ученици 560 УЕБ САЙТ www.8zsmb.cz

Методик на превенция Mgr. Otto Rosák rosak@8zsmb.cz

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

Образователен консултант 
и координатор на 
инклузия

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

Кариерен консултант Mgr. Jan Trávnický, 
DiS. travnicky@8zsmb.cz

Характеристика 
на училището

Напълно организирано модерно начално училище с 15 паралелки на 
1-ва степен, 7 паралелки на 2-рата и 5 групи - занимални. 
Среден брой ученици в класовете: 1-ва степен: 24 ученика, 2-ра степен: 
22 ученика.

Допълнителни уроци? Да, в случай на нужда се обърнете към класен учител.

Допълнителен чешки  
ез. за чужденци?

Не предлагаме курсове по чешки език, но ако се интересувате, можете 
да се свържете с координатора по интеграцията. 
Координаторът ще помогне с търсене на подходящ курс.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО

Как можете да запишете детето си? 
1. Попълнете онлайн заявление от нашия уебсайт https://www.8zsmb.cz/formulare.
2. Обадете се на телефон 326 733 912.
3. Участвайте в деня на записване – за бъдещи първокласници.
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С какво е интересно училището? Осигуряваме:
• Раширено преподаване на ФВ в от 1-ви до 3-ти клас (с 1 урок повече)
• Възможност за участие в обучение по тенис и информатика,
• Опитен логопед и работа с деца със специфични образователни нужди,
• Услуги на училищен психолог и специален педагог,
• Модерна и оборудвана база (компютри, интерактивни дъски и др.),
• Две класни стаи като база за преподаване на информатиката за 1-ва степен, 
• Кръжок по керамика и грънчарство с работилница и пещ,
• Мултимедиално оборудвани класни стаи за обучението на чужди езици,
• Оборудвани специализирани класни стаи,
• Училищно списание „Osmínek“,
• Реновирана училищна библиотека,
• Програма „Млечни продукти“,
• Програма „Плодове в училище“,
• Съвременни начини на преподаване (проекти, експерименти и др.),
• Безбариерен достъп.

Върху какво се акцентира?
Училището се съсредоточава предимно върху индивидуален подход към ученика.

Има ли кръчоци?
Да, предлагаме:

• Туристически • Игри в движение
• Творчески • Компютърен
• Керамика • Пеене в хор
• Игрите с английски ез. • Френски език
• Флорбал • Атлетика
• Тенис

Как да си уговоря среща в училището?
Ако детето ви вече посещава училище, можете да си уговорите среща чрез модул Бакалари или 
напишете имейл до този, с когото искате да си уговорите среща. Имейлът до учителя е във формата: 
фамилия@8zsmb.cz. Ако детето ви още не е ученик на училището, използвайте контактите на учи-
лищното ръководство, които можете да намерите на уебсайта ни. 

Как да заявя че детето ми трябва да водя на лекар?
Свържете се с класния ръководител да го информирате кога и по кое време трябва лично да вземете 
ученика от урок или, обратно, че ще доведете ученика в училище по-късно. След посещение на лекар 
и след всяко отсъствие е необходимо да осигурите извинителна бележка или пишете по Бакалари.

Как да заявя отсъствие когато ни се налага пътуване?
Подавате писмена молба до директора за временно освобождане от училище.

Ако детето е болно?
В три-дневен срок информирайте класния учител по Бакалари или имейл.
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9. ZŠ PASTELKA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
17. listopadu 1325, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

AДРЕС 17. listopadu 1325, 293 01 Mladá Boleslav

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

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

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

Координатор на работа 
с деца с чужд майчин език

Mgr. Ivana 
Kozubová

ivana.kozubova 
@zspastelka.cz

Среден брой ученици 550 УЕБ САЙТ www.zspastelka.cz

Методик на превенция Mgr. Petra
Syrovátková

petra.syrovatkova 
@zspastelka.cz

Училищен психолог Mgr. Zuzana 
Sedláčková

zuzana.sedlackova 
@zspastelka.cz

Социален педагог - етопед Mgr. Markéta 
Rýdlová

marketa.rydlova 
@zspastelka.cz

Образователен консултант 
1-ва степен

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

Образователен консултант 
2-ва степен Mgr. Iva Kollinová iva.kollinova@zspastelka.cz

Характеристика 
на училището

Класическо училище в жилищен комплекс, което се опитва да бъде 
в крак с модерните технологии и подходи в образование.

Допълнителни уроци? Според индивидуалните нужди и личен нтерес на учениците.

Допълнителен чешки 
ез. за чужденци?

Не предлагаме този тип курсове у нас. Ако се интересувате от такъв 
курс, свържете се с координатора по интеграция на чужденци. 
Координаторът ще ви предложи възможностите и ще ви свърже 
с организацията, която организира курсовете. 
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Как можете да запишете детето си тук?
1.  Свържете се с училището (по телефон, имейл) и си уговорете среща - виж www.zspastelka.cz.
2.  Участвайте в запис до 1-ви клас (винаги само през м. Април).

С какво сме различни, интересни?
Сътрудничим със спортни клубове FK Млада Болеслав a Баскетбал Pastelka.

Върху какво акцентираме?
За междуличностните отношения, спазване на договорените правила, отговорност за себе си.

Има ли кръжоци в училището?
Самов рамките на училищна занималня. В сградата се помещава и Основното училище по изку-
ства с широка гама от развлекателни дейности.

Какво трябва да направя за да си уговоря среща в училището?
Среща може да бъде уговорена по електронната поща или по телефон. Контакти за управление 
на училищни преподаватели са на уебсайта на училището:

zspastelka.cz/vedeni-skoly
zspastelka.cz/ucitelsky-sbor
или се свържете с училището по телефона.

Ако трябва да заведа детето си на лекар?
Ако това е предварително известено, родителят информира писмено класния учител в книгата 
на ученика. На 1-ва степен детето трябва да бъде взето лично от училище. На 2-ра степен то може 
да си тръгне само.

Ако трябва да пътуваме за по-дълго време извън страната?
Ще подадете писмено заявление до училищната дирекция (формуляр за изтегляне на уебсайта)

Ако детето е болно?
В рамките на три работни дни извинете детето в училище по имейл или телефон на номер 
326 327 623. След отсъствието е необходимо да напишете извинителна бележка в Ученически 
бележник.
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MASARYKOVA 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEBŘ
Bakovská 7, 293 01 Mladá Boleslav - Debř,
příspěvková organizace

АДРЕС Bakovská 7, 293 01 Mladá Boleslav - Debř

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

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

Отговорник 
за интеграция на 
чужденците

Mgr. Martina 
Kolečkářová

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

Средн брой ученици 240 УЕБ САЙТ www.skoladebr.cz

Методик на превенция Mgr. Martina 
Kolečkářová

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

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

Образователен консултант Mgr. Martina 
Kolečkářová

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

Характеристика 
на училището

Ние сме по-малко училище от крайградски тип, предназначено 
предимно за ученици от Хрдлорези, Дебр и Йосефув дул.

Нашите приоритети са: да изградим качествени взаимоотношения сред 
учениците, тяхната пълна интеграция и установяването на добри 
отношения с родителите. Организираме много събития.

Допълнителни уроци? Да

Допълнителен чешки ез. за 
чужденци? Да, в рамките на индивидуални потребности.
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ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЩИ УСЛУГИ НА 
ЧУЖЕНЦИ ОТ РЕГИОНА НИ

CENTRUM PRO INTEGRACI CIZINCŮ, o.p.s.

Къде ще ни намерите?
Сграда на Дома на културата (страничен вход, 1-ви етаж, врата но. 109) 
Ул. Дукелска 1093, 293 01 Млада Болеслав
Телефон: +420 735 174 517, +420 735 755 200, +420 731 512 726
Имейл: mboleslav@cicops.cz

УЕБСАЙТ: https://www.cicops.cz/cz/

Ние сме независима и неправителствена организация с десетгодишна история в Млада Болеслав 
и предоставяме всички услуги БЕЗПЛАТНО.

Предлагаме:
• Курсове по чешки език за деца и за възрастни
• Допълнителни уроци
• Социално и професионално консултиране
• Социално-актвизираща услуга „Хермиона“

За родителите 
• Подкрепа при общуване с училището
• Упражняване на домашна подготовка за училището и др.
• Решаване на проблемите свързани с жилишето и финансите
• Подкрепа при създаване и поддържане на социални контакти
• Помощ при комуникация с власти
• Подкрепа от доброволци (запознание със среда, обичаи, култура)
• Групови дейности за деца и семейства
• Посредничество при осигуряване на специализирана помощ

За децата
• Подкрепа от доброволци (запознание със среда, обичаи, култура)
• Преподаване на чешки като втори език
• Домашна подготовка за училището и допълнителни уроци
• Избор или осигуряване на извънкласни дейности
• Подкрепа при избора на средно образование, професия, работа (за тийнейджъри) 
• Социално-терапевтични разговори с тийнейджъри
• Посредничество при осигуряване на специализирана помощ
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CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ, MLADÁ BOLESLAV

Къде ще ни намерите?
Сграда на Дома на културата (страничен вход, 1-ви етаж, врата но. 106A) 
Ул. Дукелска 1093, 293 01 Mladá Boleslav
Телефон: 770182361, 770173139, 775018798
Имейл: icmladaboleslav@suz.cz

Уебсайт: www.integracnicentra.cz
Фейсбук: CPIC Středočeský kraj – Mladá Boleslav

От 2009 г. администрацията към Министерството на вътрешните работи на Чешката република 
спонсорира реализацията на интеграционната политика на Чешката република в десет региона. 
Предоставяме всичките си услуги БЕЗПЛАТНО.

Предлагаме:
• Социално консултиране (работно право, резиднтска проблематика, нострификация, 

записване ДГ/НО, здравни грижи, осигуряване...)
• Правни консултации
• Курсове по чешки език за различни нива, разговорни клубове
• Тълкуване
• Социокултурни курсове
• Интернет/компютър и библиотека за потребители
• Обществени работници
• Образователни, културни и социални събития, събития в подкрепа на интеграцията и срещи 
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Mgr. Barbora Matějková, соц. работник, Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

Фондация „Шанс за деца“ на гр. Млада Болеслав – www.sanceprodeti.com
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