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INFORMAČNÍ BROŽURA
O SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH 

ŠKOLÁCH V MLADÉ BOLESLAVI
PRO ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM A JEJICH RODIČE

Vážení rodiče,

v této brožuře naleznete základní informace o českém školském systému v přehledné zkrácené formě, 
která má za účel vám pomoci v lepší orientaci v novém prostředí a porozumění tomu, co vás čeká 
a na co se můžeme společně těšit. 

Dále zde naleznete informace o všech základních školách v Mladé Boleslavi a slovníček běžně pou-
žívaných výrazů, které mohou být pro vás jako cizince nové či mít jiný význam než ve vaší rodné 
zemi.

Věříme, že tyto informace napomohou k efektivnější integraci vašich dětí a k co možná nejlepší ko-
munikaci mezi vámi a školou.

Naším prvořadým cílem je vzájemná spokojenost, porozumění a především úspěchy vašich dětí.

Těšíme se na setkání s vašimi dětmi ve školních lavicích.

Mgr. Daniel Marek
Náměstek primátora města

Mladé Boleslavi

Mgr. Petr Dostál
Vedoucí odboru školství,

 kultury a tělovýchovy
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLNÍ 
DOCHÁZCE NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

V MLADÉ BOLESLAVI

• Školní docházku zahajují zpravidla děti, kterým je v době nástupu do školy 6 let.
• Povinná školní docházka trvá 9 let. Je dobré vědět, že v ČR je povinný i poslední rok 

předškolního vzdělávání, který se do zmíněných 9 let nezapočítává.
• Děti jsou dle věku zařazeny do tříd, a to od 1. do 5. třídy na tzv. 1. stupeň 

a od 6. do 9. třídy na tzv. 2. stupeň.
• Školní rok začíná 1. září a končí 30. června (pokud to jsou pracovní dny).
• Zřizovatelem ZŠ v ČR je většinou příslušná obec nebo město (může to být ale i soukromý 

subjekt, stát nebo církev), střední školy spadají pod jednotlivé kraje.
• Základní vzdělávání je ze zákona povinné a v případě jeho nesplnění se postupuje dle platné 

legislativy.

Prázdniny, svátky a ředitelské volno
Český školský systém respektuje státem uznané svátky, tedy dny, kdy se nejen nechodí do práce, ale 
odpadá i školní docházka. Ředitel školy má právo vyhlásit tzv. ředitelské volno, tedy nařídit dětem, 
aby nechodily do školy. Toto volno se nařizuje ze závažných provozních důvodů a musí být schvále-
no zřizovatelem.
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Hlavní prázdniny jsou v ČR dvouměsíční (červenec, srpen). Další volno je v období Vánoc (od 23. 12. 
do 3. 1.) Jarní prázdniny jsou pohyblivé, trvají jeden týden a jsou v době od února do března. Jednot-
livé regiony se střídají v tom, kdy děti do školy nemusí a mohou trávit tento čas například věnováním 
se zimním sportům či odpočinku.

Absence
Školní docházka je v ČR povinná. Tedy dítě je povinno každý den docházet do školy, to platí i pro 
distanční formu výuky, je-li školou či státem nařízena.

Omlouvání absence je zodpovědností rodiče, který dítě musí ve škole omluvit, pokud bude chybět. 
Škola může v odůvodněných případech požadovat i potvrzení lékaře. Omlouvání se řídí školním řá-
dem každé školy a jeho nedodržení může být podkladem pro kázeňské opatření (např. důtku).

Vysvědčení
Vysvědčení je záznam o hodnocení žáka za určité období. Vysvědčení se vydává vždy na konci kaž-
dého pololetí, tedy 31. 1. a 30. 6., pokud děti jdou v těchto dnech do školy. Hodnocení práce a zna-
lostí žáka může být kvantitativní, tedy vyjádřené známkou na stupnici od 1 do 5, kdy 1 je považována 
za známku nejlepší a 5 za nedostatečnou.

Další možností je hodnocení slovní, kde učitel vyjmenuje silné a slabé stránky, popíše práci žáka 
a popřípadě navrhne doporučení. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy. 

Vysvědčení je nutné si pečlivě uschovat.

Co se od dětí na základní škole očekává? 
Mimo jiné mezi nejzákladnější povinnosti žáka patří:

• pravidelná každodenní docházka,
• plnění školních povinností,
• nošení předepsaných pomůcek,
• vypracovávání domácích úkolů,
• plná spolupráce s dospělými i se spolužáky,
• etické a ohleduplné chování v souladu s dobrými mravy.

Co se očekává od rodičů?
• Každodenní kontrola online systému, přes který škola s rodiči komunikuje, 

tzv. Bakalářů,
• dohled nad plněním domácích a jiných zadaných úkolů,
• spolupráce s třídním i dalšími učiteli a vedením školy,
• včasná omluva nepřítomnosti žáka a další včasná komunikace,
• pořízení základních pomůcek pro žáka,
• etické a ohleduplné chování v souladu s dobrými mravy.

Role učitele v českém systému, rozdíl mezi třídním a ostatními učiteli 
Učitel je v českém školském systému považován současně za autoritu, ale také za průvodce vzdělá-
váním. 

Třídní učitel zodpovídá za jednu svou třídu a řeší s žáky této třídy například absence a kázeňské pro-
hřešky. Je styčnou kontaktní osobou pro žáka i rodiče. Ostatní učitelé dochází do třídy pouze učit 
konkrétní předmět.
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Třídní schůzky 
Třídní schůzky jsou schůzky mezi rodiči a učiteli. Konají se zpravidla 2x do roka, v první či druhé 
třídě mohou být i častější. Jsou povinné a není úkolem učitele rodiče vyzývat k náhradní schůzce 
nebo poskytovat informace rodiči, který se na schůzku nedostaví.

Učitel může ve výjimečných případech požádat o schůzku osobní mimo tyto třídní schůzky. Může 
také s koordinátorem integrace či společnostmi CPIC či dalšími nalézt překladatele, který se na schůz-
ku může s rodičem dostavit.

Na rodičovských schůzkách jsou rodičům předány informace o prospěchu žáka jako jednotlivce, 
o třídním kolektivu, o tom, jak spolu děti vychází, co je třeba zlepšit, co mají rodiče zajistit, jaké akce 
se chystají apod.

Na druhém stupni, kdy každý předmět zpravidla vyučuje jiný učitel, tito učitelé buď dochází do kaž-
dé třídy a informují o žácích, nebo si rodič dojde do kabinetu, tedy místnosti, ve které má ten či onen 
učitel zázemí, a na své dítě se zeptá. 

Neetické chování 
Školní řád školy a občanský zákoník definují, jaká forma chování je přípustná a která je již proti interním 
předpisům školy či za hranou zákona. Jakékoliv prohřešení proti školnímu řádu může být posuzováno 
např. sníženou známkou, poznámkou, důtkou či jiným výchovným opatřením. Za neetické chování je 
považováno plagiátorství, lež, opisování, šikana, nevhodné chování vůči učiteli či spolužákovi. 

Jak funguje rozvrh hodin a co to je?
Výuka v českých školách je plánovaná a je organizována do předmětů – český jazyk, matematika, 
tělesná výchova atd. Kdy bude který předmět vyučován, je zapsáno/naplánováno v tzv. rozvrhu ho-
din. Každý žák tedy přesně ví, kterou hodinu se bude učit jaký předmět a může se na to připravit. 
Podle rozvrhu také plánuje, jaké učebnice a sešity si musí nosit. 

Na prvním stupni je rozvrh většinou jednodušší, žáci mají od 4 do 5 hodin v dopoledním bloku 
a od cca 3. třídy se přidává i odpolední blok vyučování, zpravidla jednou či dvakrát týdně. Také si žák 
nevolí žádné volitelné předměty, ale hodiny jsou přesně určené a všichni žáci jimi prochází stejně. 
Na druhém stupni se žáci učí již více hodin, odpolední výuka je častější a zároveň mají možnost si 
zvolit některé předměty, které je zajímají a chtějí je studovat.

Na prvním stupni většinu předmětů vyučuje jeden učitel. Na druhém stupni, kdy přibývá jednotlivých 
odborných předmětů, již každý předmět učí zpravidla jiný učitel. Každé třídě ale zůstává stejný třídní 
učitel, který je zpravidla stejný v 1. a 2. třídě, 
poté ve 3. až 5. třídě a poté od 6. do 9. třídy.

Další výuka po ukončení vyučování
Po naplnění rozvrhu další povinná výuka nená-
sleduje a škola není povinna ji dále zajišťovat. 
Pro další výuku jsou určeny zpravidla placené 
kurzy od samostatných organizací, jako jsou ja-
zykové školy, nebo žáci navštěvují volnočasové 
aktivity, ať již sportovní, hudební či výtvarné.
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Rozdíl mezi 1. a 2. stupněm
Základní školní docházka je rozdělena na tzv. dva stupně. První stupeň je od 1. do 5. třídy a druhý stupeň 
je od 6. do 9. třídy. Rozdíly jsou mimo jiné v délce výuky, vyučovaných předmětech a jejich náplni či 
možnosti volby volitelných předmětů a další.

Online platforma Bakaláři
Je online modul neboli platforma, pomocí které probíhá komunikace mezi školou, rodiči i žákem. 
Rodiče i škola může prostřednictvím Bakalářů posílat a číst zprávy. Zpravidla od druhé třídy Bakaláři 
nahrazují i stále někde používanou papírovou žákovskou knížku.

Je povinností každého rodiče i žáka tento komunikační kanál KAŽDÝ DEN KONTROLOVAT. 
Neotevření bakalářů není omluvou.

Naleznete zde mimo jiné zprávy o:
• fungování školy,
• změnách ve vyučování,
• důležitá sdělení, která se mohou týkat následujícího dne,
• známky,
• domácí úkoly,
• informace o třídních schůzkách a další.

Na počátku školního roku jsou rodičům i dětem předány vstupní údaje a hesla. Do svého mobilního 
telefonu si mohou stáhnout aplikaci a mít ji neustále k dispozici. Při ztrátě těchto informací se může-
te obrátit na sekretářku školy, která je předá znovu. 

Přestávky
Po každé vyučovací hodině následuje 10minutová přestávka. Po dvou vyučovacích hodinách začíná 
tzv. velká přestávka, která je primárně určena k občerstvení. Přestávku mohou žáci využít také k po-
užití WC. Pokud ale dítě potřebuje použít WC neodkladně během výuky, může se přihlásit a požádat 
o uvolnění z výuky.

Obědy
Součástí každé školy je i školní jídelna, kam se děti mohou přihlásit na obědy. Obědy jsou částečně 
dotované státem, částečně pak placené ze strany rodičů. Přihláška je většinou k vyzvednutí ve školní 
jídelně. Rodič by měl zajistit tzv. inkaso z účtu nebo ve výjimečných případech lze měsíčně platit 
i hotově.

Platby ve škole
Na začátku školního roku je požadováno poslat určitou částku peněz na bankovní účet školy (většinou 
od 100–500 Kč). Z těchto peněz jsou hrazeny pracovní sešity a některé školní pomůcky a třídní akce.

Role koordinátora pro integraci cizinců
Tato pozice je postupně zřizována na základních školách v Mladé Boleslavi a okolí. V tuto chvíli je 
na 3. ZŠ, 8. ZŠ a 9. ZŠ. 

Základním pilířem práce koordinátora integrace cizinců je:
• pomoci žákům při zápisu a předat informace o škole a cizojazyčnou brožuru, pokud možno 

v rodném jazyce (brožura je přeložena do ukrajinštiny, ruštiny, vietnamštiny, angličtiny, 
mongolštiny, bulharštiny),
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• sestavit spolu s rodiči a školou plán integrace dítěte a po každých třech až šesti měsících ho 
kontrolovat,

• pomoci nalézt doučování a asistovat při hledání kurzů českého jazyka buď přímo ve škole, 
nebo přes partnerské organizace,

• nabídnout akce jako příměstské tábory s výukou českého jazyka pro cizince,
• pomoci s nalezením volnočasových aktivit a přihlášením dítěte,
• zajistit v případě potřeby ve spolupráci s rodiči návštěvu v psychologické poradně, která dítěti 

zajistí podpůrná opatření pro zjednodušení učebního procesu,
• fungovat jako další kontaktní osoba (první je třídní učitel) pro dítě s odlišným mateřským 

jazykem,
• v případě možnosti se sejít s dítětem, pomoci ve třídě nebo s úkoly  

a českým jazykem, pokud časové možnosti dovolí.

Pokud na škole není zřízena přímo pozice koordinátora integrace cizinců, má přesto každá škola urče-
nou osobu, ať již z vedení školy, či jednoho z pedagogů, která má děti cizince na starosti a v integračním 
procesu mu pomáhá.

Školní poradenské pracoviště
Ve většině případů se jedná o skupinu osob skládající se ze školního psychologa nebo školního spe-
ciálního pedagoga, výchovného poradce, školního metodika prevence, asistentů speciálního pedagoga 
a vedení školy. 

Cílem jejich spolupráce je zajištění vhodného a bezpečného prostředí pro vzdělávání, práce s jednot-
livci i skupinami vyžadujícími pomoc, a to i s dětmi nadanými. Sestavují společně plán prevence, 
inovují přístup k prevenci, pomáhají plánovat vzdělávání pedagogů v této oblasti, monitorují aktuální 
situaci na škole, spolupracují s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence 
a zneužívání návykových látek a další aktivity.
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Jaká je role psychologa?
Školní psycholog na škole vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a infor-
mační, pracuje s žáky, pedagogy i rodiči.

Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, 
zejména PPP, SPC, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány péče o děti 
a mládež.

V jakých situacích se můžete obrátit na školního psychologa?

Milí žáci, na psychologa se můžete obrátit:
• když si nerozumíte se spolužáky a nevíte, jak to řešit…,
• když vám nejde učení tak, jak byste chtěli,
• když vás trápí něco osobního (strach, nemoc, tréma, hádky se spolužáky…),
• když vás trápí něco doma, co nemáte komu říct,
• když se cítíte osamoceni mezi vrstevníky,
• když si potřebujete o čemkoli popovídat,
• když si nejste jistí s volbou povolání nebo dalšího studia.

Rodiče, na psychologa se můžete obrátit:
• pokud se vám něco nedaří ve výchově dítěte,
• když vázne komunikace mezi vámi a třídním učitelem,
• když máte pocit, že dítěti to nejde ve škole tak, jak by mělo,
• když se ve vaší rodině dějí změny, které mohou mít dopad na psychiku dítěte (rozvod, 

nemoc…),
• když má vaše dítě jakékoliv problémy (má strach, stěžuje si na kamarády, je zamlklé apod.),
• jste v krizové situaci (změna prostředí, nemoc, rozvod…).

Konzultace může mít velký význam, může pomoci najít řešení a ulevit od starostí.

Podpůrné opatření na základě rozhodnutí psychologické poradny
Některé školy mají možnost nabídnout dětem, pro které jejich rodný jazyk není čeština, návštěvu 
psychologa, kde mu může být přiznáno tzv. podpůrné opatření, které dítěti zajistí vhodnější podmínky 
pro studium jako např. delší čas na testy, možnost slovního hodnocení a další vhodná opatření, která 
dítěti ve studiu pomohou. Nejedná se o stanovení diagnózy, označení dítěte nějakou „špatnou nálepkou”, 
ale o využití systému, který nabízí na základě odborného doporučení širší možnosti pomoci.

Jak vypadá běžný den ve škole?
1. Dítě přijde do školy, jde do šatny své třídy, sundá si bundu a přezuje se.
2. Dítě jde do své třídy a připraví se na vyučování.
3. Výuka probíhá ve 45min blocích.
4. Po dvou vyučovacích hodinách následuje velká, tzv. svačinová přestávka.
5. Po dalších dvou či třech vyučovacích hodinách je pauza na oběd.
6. Tím vyučování končí a od 3. třídy zpravidla 2x týdně pokračuje výuka v odpoledních 

hodinách (cca 2 vyučovací hodiny navíc).
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JAK PŘIHLÁSIT NEBOLI ZAPSAT DÍTĚ 
DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY?

Každý žák, který dovrší 6 let, musí projít na základní škole tzv. zápisem. Zápis je oficiální událost, 
kdy se rozhoduje, jestli je dítě mentálně a sociálně připraveno nastoupit povinnou školní docházku.

První krok zápisu je, že se vyplní Žádost přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Žádost o zařazení 
žáka do 1. ročníku pro šk. rok 2021/2022. Tyto žádosti jsou ke stažení na webových stránkách škol 
nebo si je můžete osobně vyzvednout na škole, o kterou máte zájem. Žádosti se musí do určitého 
termínu odevzdat na vámi zvolenou školu. Zápis probíhá v měsíci dubnu.

Druhý krok zápisu se odehrává ve škole, kde dítě prokáže své dovednosti.

Při nástupu dítěte během školního roku je nutné vyplnit žádost Přestup žáka z jiné školy / Žádost 
o zařazení do ročníku – dotazník a donést do školy společně s dokumenty, které jsou v nich požado-
vány.
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SLOVNÍČEK BĚŽNĚ POUŽÍVANÝCH POJMŮ
Žákovská knížka
Žákovská knížka je dokument, často notýsek, určený zejména pro průběžné zaznamenávání školních 
výsledků, tedy známek. Dále tam může učitel zapisovat zprávy rodičům, informace o vyčerpaných 
financích, o nutnosti zaplatit školní aktivity, jako jsou výlety apod. Učitel může také přistoupit k zapsá-
ní tzv. poznámky, což je sdělení rodičům o určitém druhu nevhodného chování či přístupu žáka, 
a požádat o nápravu. Žákovská knížka v podobě papírového notýsku se dnes používá zejména v první 
a druhé třídě.

Úkolníček
Jedná se často o papírový notýsek malého formátu, který si žáci zakoupí v papírnictví. Do něj si poté 
zapisují úkoly, které mají za povinnost vypracovat a odevzdat v daném termínu.

Rodičovská rada
Rada rodičů je samostatný subjekt, reprezentovaný zástupci z řad rodičů žáků každého ročníku. Rodi-
čovská rada spravuje finanční prostředky poskytnuté rodiči, případně sponzory. Vede řádnou evidenci 
příjmů a výdajů a pravidelně je zveřejňuje.

Žákovský nebo školní parlament
Žákovský parlament je skupina volených žáků dané školy. Je nepsaným pravidlem, že každá třída vyšle 
do parlamentu dva zástupce. Tito zástupci od svých spolužáků ve třídách sbírají informace o tom, co by 
bylo třeba ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu, např. jednou za dva týdny či jednou 
za měsíc, řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Poté spolužáky ve třídách pravidelně infor-
mují o své činnosti.

Družina
Družina je název pro organizovanou skupinu dětí, která se sdružuje pod odborným vedením před 
začátkem a po ukončení oficiálního rozvrhu. Děti v rámci této skupiny tráví čas s tzv. vychovatelkou 
neboli vedoucí skupiny. Společně připravují domácí úkoly, hrají si, chodí na procházky atd. Je určena 
především těm rodinám, kde rodiče musí začít pracovat před začátkem školy a nemohou si děti ihned 
po ukončení školy vyzvednout. Družina je zpoplatněna minimálními částkami.

Rodiče se mohu rozhodnout, zda dítě dát do tzv. ranní družiny (začíná zpravidla od 6:30 hodin, ale 
závisí na každé škole) nebo odpolední (začíná po vyučování a končí cca v 16. hodin) nebo do obou 
družin. Pro zápis do družiny musí rodič vyplnit jednoduchou žádost. Může tak učinit při zápisu nebo 
při prvních rodičovských schůzkách, žádost lze také stáhnout z webových stránek. Družina je pouze 
pro děti od 1. do 3. třídy, některé školy nabízí družinu i pro další ročníky.

Svačiny a přestávky
Během každodenní výuky mají děti možnost po každé hodině mít 10minutovou přestávku. Po dvou 
odučených hodinách je tzv. velká přestávka, která trvá 20 minut. Děti během ní mají možnost se ob-
čerstvit svačinou, což je jídlo, které rodiče dětem připraví doma. Je zásadní, aby děti nosily svačiny 
každý den včetně dostatku tekutin.

Tělesná výchova
Je jedním z předmětů, který je zařazen do výukového plánu. Dítě je povinno si přinést vhodný oděv, 
zpravidla obuv do tělocvičny s bílou podrážkou, kraťasy a tričko. V zimních měsících teplejší variantu.
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Škola v přírodě, lyžařský kurs a výlety
Škola poskytuje možnost účastnit se společně s třídou výletů (jednodenních 
i vícedenních), lyžařského kurzu či školy v přírodě. Tyto akce hradí rodiče žáků.
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1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Komenského náměstí 76, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

ADRESA Komenského náměstí 76, 293 01 Mladá Boleslav

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

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

Zodpovědná osoba 
za integraci cizinců

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

Průměrný počet žáků 270 webové stránky www.1zsmb.cz

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

Školní psycholog Mgr. Ing. Jan 
Čapek jan_capek@volny.cz

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

Charakteristika školy

Naše škola nabízí výhradně třídy pro děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Náplň výuky se neliší od klasické ZŠ, ale pouze metody 
a formy práce s žáky jsou ve specializované úrovni.

Velkým rozdílem je počet žáků ve třídách, který se snažíme udržet 
na maximálním počtu 14. Z tohoto počtu vyplývá, že vyučující má větší 
možnosti individuálního přístupu k žákovi.

V současnosti jsme jediná škola v Mladé Boleslavi, která využívá metodu 
„SFUMATO“ ke kvalitní výuce čtenářských dovedností. V rámci školního 
vzdělávacího programu pokračujeme v započaté tradici školy a své služby 
stále rozšiřujeme.

Nabízí škola doučování? Ano

Nabízí škola doučování ČJ 
pro cizince? Ano, v případě potřeby.

JEDNOTLIVÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
V MLADÉ BOLESLAVI
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2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Komenského náměstí 91, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

ADRESA Komenského náměstí 91, 293 01 Mladá Boleslav

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

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

Zodpovědná osoba 
za integraci cizinců

Mgr. Bc. Simona 
Schwaningerová

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

Průměrný počet žáků 592 webové stránky www.2zsmb.cz

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

Školní psycholog Mgr. Michaela 
Žáková zakova.michaela@gmail.com

Výchovný poradce Mgr. Bc. Simona 
Schwaningerová

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

Charakteristika školy

Naše škola nabízí velmi dobré materiální zázemí pro moderní vyučování. 
Využíváme tři tělocvičny, dvě počítačové učebny, tři jazykové učebny, 
učebnu environmentální výchovy s laboratoří, cvičný byt, dílnu a další 
specializované učebny s interaktivními tabulemi.

Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu, zaměřeného 
na výuku cizích jazyků. Součástí výuky jsou také výjezdy žáků 
do zahraničí, sloužící ke zdokonalování konverzace v cizím jazyce.

Snažíme se vést žáky k samostatnosti, sebedůvěře a zodpovědnosti, 
k poznávání sebe sama. Učíme je, jak se efektivně učit, podporujeme 
a rozvíjíme jejich tvořivost. V kolektivu je vedeme k spolupráci, 
ohleduplnosti a dodržování pravidel.

Nabízí škola doučování? V rámci potřeby ano.

Nabízí škola doučování ČJ 
pro cizince? Po předchozí domluvě na individuální bázi.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
DR. EDVARDA BENEŠE
Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

ADRESA Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav

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

Sekretářka Hana Balounová sekretariat@zsbenese.cz

Koordinátor 
integrace cizinců Oldřich Kysela okysela1@gmail.com +420 602 541 200

Průměrný počet žáků 600 webové stránky www.zsbenese.cz

Metodik prevence Mgr. Pavla 
Čermáková

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

Školní psycholog Mgr. Marcela 
Drázská marcela.drazska@centrum.cz +420 724 233 430

Charakteristika školy

Škola je rozdělena klasicky na první a druhý stupeň.
V roce 2019 byla nově otevřena přístavba školy, kde se nachází chemická 
laboratoř, učebna chemie, počítačů a jazyků. Naše škola podporuje žáky, 
kteří se zaměřují na hokej.

Nabízí škola doučování? V rámci dohody s učitelem.

Nabízí škola doučování ČJ 
pro cizince?

V současné době ne, jen dle individuální potřeby žáka.

Koordinátor cizinců může ale kurzy pomoci domluvit ve spřátelených 
organizacích.

DODATEČNÉ INFORMACE POSKYTNUTÉ ŠKOLOU

Jak můžete dítě přihlásit na tuto školu?
1.  Vyplnit online přihlášku na webových stránkách v sekci Škola – dokumenty – formuláře. Jsou 

tam k dispozici žádosti o přijetí žáka, žádost o přijetí k základnímu vzdělání. 
2.  Kontaktovat ředitele školy 
3.  Dostavit se k zápisu

Termíny zápisů jsou školou oznamovány prostřednictvím webových stránek, ale pouze u prvního 
ročníku. Chce-li žák nastoupit do jiného než prvního ročníku, musíte kontaktovat ředitele. Vyhlášku 
k zápisu vydává statutární město MB a je k dispozici na webových stránkách města.
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Jsou na škole kroužky?
Nabízené kroužky se mohou měnit každý školní rok, ale zpravidla nabízíme tyto kroužky:

První stupeň: • Malý šikula – technický kroužek
 • Literárně-dramatický kroužek
 • Angličtina pro nejmenší
 • Kroužek logiky a deskových her
 • Keramika
 • Sportovní hry
 • Šikovné ruce
 • Basketball

Druhý stupeň: • Klub zábavné logiky a deskových her
 • Keramika
 • Do budoucna základy robotiky

Chcete si na škole domluvit schůzku? Můžete kontaktovat sekretariát školy – Hanu Balounovou, 
sekretariat@zsbenese.cz. Pokud budete potřebovat, můžete také kontaktovat organizace CIC či CPIC 
či koordinátora integrace cizinců, kteří vám pomohou zařídit překladatele.

Co když musím vzít dítě k lékaři? Nejlépe poslat informaci třídnímu učiteli.

Co když musíme na nějaký čas odjet? Je nutné informovat třídního učitele a požádat ředitele školy 
(informovat ho o této skutečnosti) – vyplnit žádost o uvolnění, viz web školy – formuláře, s třídním 
učitelem domluvit látku, kterou je možné s dětmi doma udělat případně procvičovat.

Co když je dítě nemocné? Je nutné informovat třídního učitele.

Něco dalšího? Pokud dítě nemůže z nějakého důvodu absolvovat tělesnou výchovu, je nutné podat 
žádost o uvolnění z TV (viz sekce formuláře na webu školy).

Za co se ve škole platí? (většinou velice podobné na ostatních školách)
• Obědy – posílat na účet
• Družina – cca do 3. třídy 
• Vybrané učebnice a sešity 
• Třídní fond – třída může mít založen fond a z peněz si financují třeba výlety – vybírá se 

hotově – třídní učitel
• Vybrané kroužky – pouze to co si dítě vybere v rámci školní nabídky
• Škola v přírodě – 1x za rok jede třída na ozdravný pobyt do přírody 
• Školní výlet 
• Lyžařský kurz – v případě zájmu dítěte, může jet na kurz lyžování na hory 
• Fotograf – společná fotografie na konci školního roku, případně vánoční fotografie (rodiče 

podepisují souhlas s fotografováním dítěte – GDPR)
• Různé věci se platí na různé účty, škola vždy informuje rodiče, co a kam mají zaplatit.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
T. G. MASARYKA 
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Svatovítská 574, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

ADRESA Svatovítská 574, 293 01 Mladá Boleslav

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

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

Zodpovědná osoba 
za integraci cizinců

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

Průměrný počet žáků 300 webové stránky www.4zsmb.cz

Metodik prevence Blanka Svobodová svobodova@4zsmb.cz

Školní psycholog Petra Valentová psycholog@4zsmb.cz

Výchovný poradce Petra Valentová psycholog@4zsmb.cz +420 326 321 572

Charakteristika školy

Jsme škola standardního typu. Mimo běžné aktivity poskytujeme 
i dodatečné služby, jako je například práce se školním logopedem.

Dále děti mohou využít řadu kroužků jako např. kroužek psaní, češtiny, 
kytary, kláves, flétny, atletiky a další.

Nabízí škola doučování? Ano, po domluvě s jednotlivými učiteli.

Nabízí škola doučování ČJ 
pro cizince? Standardně ne, ale nabízíme kroužek českého jazyka.
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5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dukelská 1112, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

ADRESA Dukelská 1112, 293 01 Mladá Boleslav

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

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

Zodpovědná osoba 
za integraci cizinců

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

Průměrný počet žáků 500 webové stránky www.5zsmb.cz

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

Školní psycholog PhDr. Zuzana 
Knesplová knesplova@5zsmb.cz

Výchovný poradce Mgr. Leona 
Nováková novakova@5zsmb.cz

Charakteristika školy

Jsme aktivní školou podporující zdraví svých žáků. Intenzivně se 
věnujeme rozvíjení jazykových kompetencí, ekologickým projektům či 
principům udržitelného života.

Poskytujeme dětem prostor smysluplně využít volný čas prostřednictvím 
široké nabídky mimoškolních aktivit.

Naše školní jídelna se snaží dodržet stravování bez „éček“.

Nabízí škola doučování? Ano

Nabízí škola doučování ČJ 
pro cizince? Ano
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6. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

ADRESA Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav

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

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

Zodpovědná osoba 
za integraci cizinců

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

Průměrný počet žáků 690 webové stránky www.6zsmb.cz

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

Školní psycholog Mgr. Otakar 
Patočka psycholog6zs@6zsmb.cz +420 326 201 927

Výchovný poradce

Ing. Kateřina 
Krejčíková, 
Mgr. Veronika 
Vinšová

katerina.krejcikova@6zsmb.cz

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

Charakteristika školy

Škola podporuje sport a duševní rozvoj žáků s důrazem na vytváření 
pohodového klima. Kromě rozšířené výuky tělesné výchovy, všeobecné 
sportovní přípravy s důrazem na atletiku, nabízí na druhém stupni v rámci 
volitelných předmětů např. anglickou konverzaci, praktika z informatiky 
nebo přírodovědná praktika.

Školní vzdělávací program je cíleně orientován na žáka, respektuje jeho 
osobní maximum a individuální potřeby. Cílem je vytvořit zázemí, které 
rozvíjí iniciativu žáků a jejich tvořivost. Současně zohledňuje i jejich 
možnosti.

Důraz je kladen zejména na tělesnou a sportovní činnost, na vědomosti 
a dovednosti ve všeobecně vzdělávacích předmětech a rozvoj klíčových 
kompetencí. Důraz klademe také na jazykovou vybavenost našich žáků.

Nabízí škola doučování? Škola nabízí doučování dle potřeby.

Nabízí škola doučování ČJ 
pro cizince?

Škola nabízí doučování českého jazyka pro cizince dle potřeby, má 
k dispozici tištěné materiály a pomůcky. Podporu poskytuje i školní 
asistent.
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7. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Václavkova 1082, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

ADRESA Václavkova 1082, 293 01 Mladá Boleslav

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

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

+420 326 733 971
+420 326 733 951

Zodpovědná osoba 
za integraci cizinců

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

Průměrný počet žáků 800 webové stránky www.zs7mb.cz

Metodik prevence

Mgr. Kateřina 
Smrčková
Mgr. Vladimíra 
Marušková

smrckova.k@seznam.cz

vladimira.maruskova 
@seznam.cz

Školní psycholog Mgr. Otakar 
Patočka psycholog6zs@6zsmb.cz +420 326 201 927

Výchovný poradce

Ing. Milada 
Mizerová
Mgr. Dagmar 
Šimonová

miladamizerova@seznam.cz

simonova.d@seznam.cz

Charakteristika školy

Sedmička“ je největší školou zřizovanou magistrátem města Mladá 
Boleslav. Škola má dobré technické vybavení, několik odborných učeben 
a nově zrekonstruovanou a vybavenou dílnu. Disponuje dvěma 
počítačovými učebnami. Žáci se mohou účastnit ozdravných pobytů, 
sportovních kurzů, škol v přírodě. Pravidelné odpolední aktivity jsou 
zastoupeny ve formě různých kroužků.

Nabízí škola doučování? Po dohodě s jednotlivými vyučujícími.

Nabízí škola doučování ČJ 
pro cizince?

V současné době nejsou k dispozici žádné skupinové kurzy.
Český jazyk nově příchozí cizince učí individuálně vyučující českého 
jazyka, a to nad rámec výuky.
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8. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

ADRESA Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav

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

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

Koordinátor
integrace cizinců

Veronika Dědinová, 
DiS. dedinova@8zsmb.cz

Průměrný počet žáků 560 webové stránky www.8zsmb.cz

Metodik prevence Mgr. Otto Rosák rosak@8zsmb.cz

Školní psycholog Mgr. Zuzana 
Sedláčková sedlackova@8zsmb.cz

Výchovný poradce 
a koordinátor inkluze

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

Kariérový poradce Mgr. Jan 
Trávnický, DiS. travnicky@8zsmb.cz

Charakteristika školy
Jsme plně organizovanou moderní základní školou s 15 třídami na prvním 
stupni, 7 třídami na druhém stupni a 5 družinami.
Průměrný počet žáků ve třídách: 1. stupeň: 24 žáků, 2. stupeň: 22 žáků.

Nabízí škola doučování? Ano, v případě zájmu se obraťte na třídního učitele.

Nabízí škola doučování ČJ 
pro cizince?

Kurzy češtiny naše škola nenabízí, ale pokud máte o kurz zájem, můžete 
se obrátit na koordinátora integrace cizinců.
Koordinátor vám nabídne organizaci, která kurzy nabízí.

DODATEČNÉ INFORMACE POSKYTNUTÉ ŠKOLOU

Jak můžete dítě přihlásit na tuto školu? 
1. Vyplnit online přihlášku, kterou najdete na webových stránkách https://www.8zsmb.cz/formulare.
2. Zavolat na telefon +420 326 733 912.
3. Dostavit se k zápisu – pouze pro žáky, kteří půjdou do školy.
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V čem je škola jiná a zajímavá? Poskytujeme:
• možnost rozšířené výuky tělesné výchovy v 1.–3. ročníku (1 hodina TV navíc),
• možnost výuky tenisu a informatiky,
• služby zkušené logopedky a možnost nápravy poruch učení,
• služby školního psychologa a speciálního pedagoga,
• zázemí v moderně vybavených třídách (počítače, interaktivní tabule, dataprojektory),
• zázemí pro dvě učebny informatiky, které navštěvují i děti prvního stupně,
• možnost kroužku s keramickou dílnou a pecí,
• multimediálně vybavené učebny cizích jazyků,
• vybavené odborné učebny,
• školní časopis Osmínek,
• zrenovovanou žákovskou knihovnu,
• dodávky mléčných výrobků,
• ovoce do škol,
• moderní způsoby vyučování (projektové vyučování, činnostní učení, pokusnictví atd.),
• jsme bezbariérová škola.

Na co klademe důraz?
Naše škola klade důraz na individuální přístup k žákům.

Jsou na škole kroužky? 
Ano, nabízíme tyto kroužky:

• Turistický • Pohybové hry
• Výtvarný • Počítačový
• Keramika • Sborový zpěv
• Hry s Aj • Francouzština
• Florbal • Atletický
• Tenis

Co dělat, když si chci na škole domluvit schůzku?
Pokud již vaše dítě školu navštěvuje, tak si schůzku domluvíte přes Bakaláře nebo napíšete e-mail 
osobě, se kterou si chcete schůzku domluvit. E-mail na učitele je ve tvaru: příjmení@8zsmb.cz. Když 
ještě dítě na škole nemáte, tak stačí využít kontakty na vedení školy, které naleznete na webových 
stránkách školy: https://www.8zsmb.cz/kontakty.

Co když musím vzít dítě k lékaři?
Stačí kontaktovat třídní učitelku, kdy a v kolik hodin si žáka potřebujete osobně vyzvednout nebo 
naopak, že žáka do školy přivedete později. Po návštěvě lékaře, stejně jako po jakékoliv absenci, je 
nutné dítě omluvit v omluvném listě nebo přes Bakaláře.

Co když musíme na nějaký čas odjet?
Písemně požádáte vedení školy o uvolnění vašeho dítěte z výuky.

Co když je dítě nemocné?
Do tří pracovních dnů dítě ve škole omluvte přes Bakaláře nebo e-mailem.
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9. ZŠ PASTELKA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
17. listopadu 1325, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

ADRESA 17. listopadu 1325, 293 01 Mladá Boleslav

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

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

Koordinátor
integrace cizinců

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

Koordinátor pro práci 
s žáky s OMJ jmenovaný 
ředitelem školy

Mgr. Ivana 
Kozubová

ivana.kozubova 
@zspastelka.cz

Průměrný počet žáků 550 webové stránky www.zspastelka.cz

Metodik prevence Mgr. Petra
Syrovátková

petra.syrovatkova 
@zspastelka.cz

Školní psycholog Mgr. Zuzana 
Sedláčková

zuzana.sedlackova 
@zspastelka.cz

Školní sociální pedagog 
– etoped

Mgr. Markéta 
Rýdlová

marketa.rydlova 
@zspastelka.cz

Výchovný poradce, 
1. stupeň

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

Výchovný poradce, 
2. stupeň

Mgr. Iva 
Kollinová iva.kollinova@zspastelka.cz

Charakteristika školy Klasická škola na sídlišti, která se snaží držet krok s moderními 
technologiemi i přístupem ke vzdělávání.

Nabízí škola doučování? Dle individuálních potřeb a vlastního zájmu žáků.

Nabízí škola doučování ČJ 
pro cizince?

Na naší škole kurzy českého jazyka nenabízíme. Pokud máte o kurz 
zájem, obraťte se na koordinátora integrace cizinců. Koordinátor vám 
nabídne organizaci, která kurzy pořádá, a spojí vás s ní.
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Jak můžete dítě přihlásit na tuto školu?
1.  Kontaktovat školu (telefonicky, e-mailem) – viz www.zspastelka.cz a domluvit si schůzku.
2.  Dostavit se k zápisu do 1. třídy (vždy pouze v dubnu).

V čem je škola jiná, zajímavá?
Spolupracujeme se sportovními kluby FK Mladá Boleslav a Basket Pastelka.

Na co klade škola důraz?
Na mezilidské vztahy, dodržování dohodnutých pravidel, zodpovědnost za sebe sama.

Jsou na škole kroužky?
Pouze v rámci školní družiny. V budově má také sídlo Základní umělecká škola s širokou škálou vol-
nočasových aktivit.

Co musím udělat, abych si na škole domluvila schůzku?
Schůzku na škole lze domluvit přes e-mail. Kontakty na vedení školy
a pedagogický sbor najdete buď na webových stránkách školy:

zspastelka.cz/vedeni-skoly
zspastelka.cz/ucitelsky-sbor
nebo školu kontaktujte telefonicky.

Co když musím vzít dítě k lékaři?
Pokud se jedná o předem známé vyšetření, informuje rodič písemně v žákovské knížce třídního uči-
tele. Na prvním stupni si musí dítě osobně ve škole vyzvednout. Na druhém stupni je dítě uvolněno 
v požadovaný čas a může odejít samo.

Co když musíme na nějaký čas odjet?
Podáte na ředitelství školy písemnou žádost (formulář ke stažení na www stránkách).

Co když je dítě nemocné?
Do tří pracovních dnů dítě ve škole omluvte e-mailem nebo telefonicky na čísle 326 327 623. Po ukon-
čení absence je nezbytné omluvenku zapsat do žákovské knížky.
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MASARYKOVA 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEBŘ
Bakovská 7, 293 01 Mladá Boleslav - Debř,
příspěvková organizace

ADRESA Bakovská 7, 293 01 Mladá Boleslav - Debř

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

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

Zodpovědná osoba 
za integraci cizinců

Mgr. Martina 
Kolečkářová

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

Průměrný počet žáků 240 webové stránky www.skoladebr.cz

Metodik prevence Mgr. Martina 
Kolečkářová

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

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

Výchovný poradce Mgr. Martina 
Kolečkářová

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

Charakteristika školy

Jsme menší školou příměstského typu, primárně určenou pro žáky z obcí 
Hrdlořezy, Debř a Josefův Důl.

Našimi prioritami jsou především budování kvalitních vztahů 
mezi žáky, jejich plná integrace a v neposlední řadě navazování dobrých 
vztahů s rodiči. V tomto duchu také pořádáme mnoho akcí.

Nabízí škola doučování? Ano

Nabízí škola doučování ČJ 
pro cizince? Ano, v rámci individuální potřeby.
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ORGANIZACE V NAŠEM REGIONU 
POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY CIZINCŮM

CENTRUM PRO INTEGRACI CIZINCŮ, o.p.s.

Kde nás naleznete?
Budova Domu kultury (boční vchod, 1. patro, číslo dveří 109) 
Dukelská 1093, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 735 174 517, +420 735 755 200, +420 731 512 726
E-mail: mboleslav@cicops.cz

Webové stránky: https://www.cicops.cz/cz/

Jsme nezávislá a nestátní organizace s desetiletou historií v Mladé Boleslavi.
Veškeré služby poskytujeme ZDARMA.

Nabízíme:
• Kurzy češtiny pro děti; kurzy češtiny pro dospělé
• Doučování
• Sociální a pracovní poradenství
• Sociálně aktivizační službu Hermiona

Pro rodiče 
• pomoc při komunikaci se školou,
• nácvik domácí přípravy do školy apod.,
• řešení obtíží spojených s bydlením, finančním zajištěním rodiny,
• podpora navazování a zlepšování sociálních vztahů,
• pomoc při komunikaci s úřady,
• pomoc dobrovolníka (seznámení s českým prostředím, zvyky, kulturou),
• skupinové aktivity pro rodiny s dětmi,
• zprostředkování další odborné pomoci.

Pro děti
• pomoc dobrovolníka (seznámení s českým prostředím, zvyky, kulturou),
• výuka češtiny jako druhého jazyka,
• nácvik školní přípravy, doučování,
• výběr nebo zajištění volnočasových aktivit,
• podpora při výběru střední školy, učebního oboru, zaměstnání (pro mladistvé),
• sociálně-terapeutické rozhovory s mladistvými,
• zprostředkování další odborné pomoci.
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CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ, MLADÁ BOLESLAV

Kde nás naleznete?
Budova Domu kultury (boční vchod, 1. patro, číslo dveří 106A) 
Dukelská 1093, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 770 182 361, +420 770 173 139, +420 775 018 798
E-mail: icmladaboleslav@suz.cz

Webové stránky: www.integracnicentra.cz
Facebook: CPIC Středočeský kraj – Mladá Boleslav

Od roku 2009 zaštiťuje Správa uprchlických zařízení MV ČR realizaci integrační politiky ČR v dese-
ti krajích. Veškeré služby poskytujeme ZDARMA.

Nabízíme:
• Sociální poradenství (pracovní právo, pobytová problematika, nostrifikace, zápis do MŠ/ZŠ, 

zdravotní péče, problematika pojištění atd.)
• Právní poradenství
• Kurzy českého jazyka různých úrovní, konverzační kluby
• Tlumočnické služby
• Sociokulturní kurzy
• Provoz internetového pracoviště a knihovny
• Komunitní pracovníci
• Vzdělávací, kulturní a společenské akce, akce podporující integraci a setkávání národnostních 

menšin s majoritou
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PODĚKOVÁNÍ

Naše vřelé poděkování patří:

Mgr. Danielu Markovi, náměstku primátora města Mladé Boleslavi

Mgr. Petru Dostálovi, vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy, Mladá Boleslav

Ředitelům základních škol – paní Mgr. Jitce Houštecké, Mgr. Ivě Kollinové a Mgr. Brigitě Šulcové

Milanu Prunerovi, řediteli Kultury města Mladá Boleslav, a. s., a předsedovi Nadačního fondu Šance 
pro děti

Bc. Ivě Crookston, MA, Rhom, městské koordinátorce integrace dětí cizinců a primární prevence

Mgr. Ince Valné, lektorce českého jazyka pro cizince a korektorce

Veronice Dědinové, DiS., koordinátorce integrace cizinců na 8. ZŠ

Mgr. Lilii Šádkové, koordinátorce integrace cizinců na 9. ZŠ

Oldřichu Kyselovi, koordinátorovi integrace cizinců na ZŠ Dr. Edvarda Beneše

Mgr. Janě Súkeníkové, vedoucí CPIC Mladá Boleslav

Bc. Petře Baborovské, koordinátorce vzdělávacích aktivit, Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.

Mgr. Barboře Matějkové, sociální pracovnici, Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.

Mladoboleslavskému Nadačnímu fondu Šance pro děti – www.sanceprodeti.com
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Autoři textů:
Bc. Iva Crookston, MA, Rhom
Mgr. Veronika Dědinová
Oldřich Kysela
Mgr. Lilia Šádková
Mgr. Iva Kollinová
Mgr. Jitka Houštecká a další…

Korektura českého jazyka:
Mgr. Inka Valná - veškeré korekce byly provedeny bez nároku na honorář ve prospěch tohoto projektu. 
Děkujeme.

Na vzniku této brožury se finančně spolupodíleli:
Odbor školství, kultury a tělovýchovy Mladá Boleslav
Ministerstvo vnitra České republiky v rámci Projektu obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni
Mladoboleslavský Nadační fond Šance pro děti
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