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DÀNH CHO TRẺ EM VỚI TIẾNG MẸ ĐẺ KHÁC VỚI TIẾNG SÉC VÀ PHỤ

HUYNH CỦA CÁC EM

Các phụ huynh và các em thân mến,

trong cuốc sách này các bạn sẽ thấy được những thông tin cơ bản về hệ thống giáo dục của CH Séc 
bằng cách ngắn gọn, giúp cho các bạn dễ định hướng hơn trong môi trường mới, dễ hiểu hơn những 
điều bạn có thể vấp ngã và những điều gì mình cùng nhau có thể mong chờ đến.

Tiếp theo trong đây các bạn có thể tìm thấy được thông tin về các trường tiểu học tại Mladá Boleslav 
và từ điển những cầu thường dùng mà có thể mới hoặc có ý nghĩa khác với tiếng mẹ đẻ của bạn.

Chúng tôi tin rằng, những thông tin trong đây sẽ bổ ích và co ý nghĩa giúp đỡ bạn và các con của bạn 
thích nghi tốt hơn vào môi trường mới cũng như sẽ có cách trao đổi thông tin đơn giản nhất có thể cho 
bạn và trường học. 

Mục đích chính chúng tôi muốn đặt là sự hài lòng và thông hiểu cho đôi bên và đưng nhiên sự thành 
công của các em nữa.

Chúng tôi hân hạnh mong chợ hẹn gặp đến các bạn sau bàn học nhà trường

Mgr. Daniel Marek
Phó thị trưởng thành Mladá Boleslav

Mgr. Petr Dostál
Trưởng phòng giáo dục 

văn hoá và thể thao



2

NỘI DUNG

Thông tin cơ bản về học tập tại trường tiểu học tại Mladá Boleslav 3

Đăng ký cho trẻ em vào trường phổ thông như nào? 9

Từ điển các câu thường dùng 10

Các trường tiểu học của thành phố Mladá Boleslav 12

1. Základní škola, Komenského náměstí 76, 293 01 Mladá Boleslav 12

2. Základní škola, Komenského náměstí 91, 293 01 Mladá Boleslav 13

Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav 14

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Svatovítská 574, 293 01 Mladá Boleslav 16

5. Základní škola a Mateřská škola, Dukelská 1112, 293 01 Mladá Boleslav 17

6. Základní škola a Mateřská škola, Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav 18

7. Základní škola, Václavkova 1082, 293 01 Mladá Boleslav 19

8. Základní škola a Mateřská škola, Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav 20

9. ZŠ Pastelka, 17. listopadu 1325, 293 01 Mladá Boleslav 22

Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, 
Bakovská 7, 293 01 Mladá Boleslav - Debř 24

Các tổ chức cung cấp dịch vụ cho người ngoại quốc 25

Lời cảm ơn 27



3

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỌC TẬP TẠI
TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI MLADÁ BOLESLAV

• Thường là việc học tập bắt đầu với những trẻ em đặt được 6 tuổi khi đăng ký vào học.
• Học tập bắt buộc kéo dài 9 năm. Nên biết rằng ở CH Séc năm cuối cùng của mẫu giáo cũng 

bắt buộc nhưng không được tính vào 9 năm trên.
• Các em được chia theo tuổi vào lớp học từ lớp 1-5, nghĩa là cấp 1, và từ lớp 6-9 nghĩa là cấp 2.
• Khai giảng vào 1.9. và kết thúc vào 30.6. (nếu đây là những ngày thường).
• Ở CH Séc trường học được thành lập thường bởi lãnh thổ hoặc thành phố (nhưng cũng có thể 

là do tư nhân, nhà nước hoặc giáo phái lập).
• Học tập cơ bản này theo luật là điều bắt buộc và trong trường hợp không tuân thủ sẽ bị sử lý 

đúng theo lập pháp hợp lệ.

Nghỉ hè, nghỉ lễ và ngày nghỉ do hiệu trưởng quyết
Hệ thống giáo dục CH Séc tôn trọng những ngày lễ nhà nước công bố, nghĩa là những ngày không 
nguyên là không phải đi làm mà cũng là ngày các trẻ em không phải đi học. Hiệu trưởng có quyền 
thông báo ngày gọi là “ngày nghỉ bởi hiệu trưởng”, nghĩa là ra lệnh cho các em không được đi học. 
Ngày nghỉ này được quyết vì lý do điều hành nghiêm túc và phải được duyệt qua người thành lập.

Kỳ nghỉ hè chính ở CH Séc được nghỉ hai tháng (tháng 7, tháng 8). Ngày nghỉ tiếp theo rơi vào mùa 
Giáng Sinh (từ 23.12. đén 3.1.). Nghỉ Xuân hay di chuyển, kéo dài 1 tuần trong tháng 2 đến tháng 3.  
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Các vùng thay nhau thời gian mà các em không phải đi học và có thể dùng thời gian này cho các môn 
thể thao mùa đông hoặc chỉ để nghỉ ngơi thôi.

Vắng mặt
Việc đi học ở bên Séc là điều bắt buộc. Nghĩa là trẻ em hàng ngày phải đến trường cả khi có lệnh hình 
thức giảng dạy từ xa, nếu được do nhà trường hoặc nhà nước công bố.

Trách nhiệm của phụ huynh là phải xin nghỉ cho con cho những ngày vắng mặt ở trường. Nhà trường 
có thể, trong trường hợp có lý do chính đáng, yêu cầu giấy chứng nhận của bác sỹ. Xin nghỉ được điều 
trỉnh theo nội quy của từng trường và khi không tuân thủ có thể đưa đến cho bị kỷ luật (ví dụ khiển 
trách).

Bảng điểm
Bảng điểm là văn bản đánh giá học sinh trong một thời gian cố định. Bảng điểm được phát sau nửa 
kỳ học một, nghĩa là 31.1. và 30.6. nếu những ngày này các em được đi học. Đánh giá sự học tập và 
kiến thức của các em bằng định lượng, nghĩa là bằng bảng điểm từ 1 đến 5, khi 1 là điểm cao nhất và 
5 là kém nhất. Một cách đánh giá khác là bằng lời, nghĩa là giáo viên sẽ ghi những điểm yếu và điểm 
mạnh của học sinh, miêu tả cách học tập của em và có thể đưa ra lời khuyên. Về hình giạng đánh giá 
được hiệu trưởng quyết định.

Bảng điểm phải lưu ý giữ cẩn thận.

Ở trường tiểu học mong chở ở các em những điều gì?
Ngoại lệ, trong những nhiệm vụ cơ bản của môt học sinh là:

• đi học thường xuyên và hàng ngày,
• hiệu suất nhiệm vụ học tập,
• mang theo các dụng cụ hỗ trợ theo quy định,
• hoàn thành bài tập về nhà,
• hợp tác với người lớn và các bạn học cùng,
• hành vị đạo đức và chu đáo đi theo với đạo đức tốt.

Ở các phụ huynh mong chờ những gì?
• Hàng ngày hãy kiểm tra hệ thống truyền thống “ Bakaláři” mà nhà trường dùng để liên hệ với 

phụ huynh,
• để ý đến các em hoàn thành bài tập về nhà và những bài được dao,
• hợp tác với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên khác và hiệu trưởng,
• xin nghỉ cho con và liên hệ với nhà trường kịp thời,
• sắm cho con những dụng cụ học tập cơ bản,
• hành vị đạo đức và chu đáo đi theo với đạo đức tốt.

Vai trò của giáo viên chủ nhiệm, sự khác biệt giữa giáo viên chủ nhiệm và những giáo viên khác
Trong hệ thống giáo dục của Séc thầy cô giáo được coi là như một người thẩm quyền và cũng là người 
hướng dẫn các em trong việc học tập.

Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm cho một lớp và giải quyết với học sinh lớp đó những ngày xin 
nghỉ hoặc những điều kỷ lực. Là người liên kết giữa nhà trường và phụ huynh. Các giáo viên khác đến 
lớp chỉ để dạy môn của mình thôi.
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Họp phụ huynh
Họp phụ huynh là cuộc họp giữa giáo viên và phụ huynh. Được tổ chức tầm 2 lần trong năm học, lớp 
một và lớp hai có thể nhiều lần hơn. Phụ huynh bắt buộc phải có mặt và giáo viên không có nhiệm vụ 
thay đổi lịch hoặc đưa thông tin cho phụ huynh nào vắng mặt. 

Giáo viên có thể, trong trường hợp đặc biệt, xin gặp mặt phụ huynh ngoại lệ những ngày họp phụ 
huynh. Cũng có thể cùng phối viên hoà nhập hoặc cùng các tổ chức như CPIC hoặc tổ chức khác tìm 
người phiên dịch mà có thể đến được cùng phụ huynh họp.

Trong cuộc họp phụ huynh phụ huynh được trao thông tin về lực học của con mình, về sự đoàn kết 
trong lớp, về điều có thể làm tốt hơn, về việc phụ huynh phải chuẩn bị những gì, về những hoạt động 
được tổ chức gần đây và vv.

Trên cấp hai giáo viên thường dạy riêng một môn một, giáo viên này một là có thể trực tiếp đến lớp 
trao đổi lực học với phụ huynh hoặc phụ huynh có thể đến gặp họ riêng ở phòng của họ và hỏi về lực 
học của con mình.

Hành vi vô đạo đức
Nội quy trường học và Bộ luật nhân sự miêu tả rằng, hành vi như nào vẫn có thể chấp nhận được và 
hành vi nào đã nằm ngoài nội quy và bộ luật. Bất cứ sự vi phạm nào đối với nội quy trường sẽ có thể 
bị đánh giá như ví dụ điểm thấp, bị ghi chú vào sổ điểm, khiển trách hoặc biện pháp giáo dục khác. 
Như hành vi vô đạo đức ví dụ có thể coi là đạo văn, nói dối, sao chép, bắt nạt, hành sự không phải 
phép với giáo viên hoặc bạn cùng học.

Thời khoá biểu là gì và hoạt động như nào?
Học tập ở các trường ở Séc có kế hoạch và được sắp xếp vào các môn học – tiếng Séc, toán, tập thể 
dục, vv. Bao giờ học môn nào được ghi/lên kế hoạch trong “thời khoá biểu”. Học sinh sẽ biết được 
chính sác bao giờ môn nào sẽ học vào giờ nào và có thể chuẩn bị trước cho môn đó. Dựa vào thời khoá 
biểu học sinh cũng có thể chuẩn bị được sách vở. 

Ở cấp một thời khoá biểu đơn giản hơn, học sinh có 4 đến 5 môn trong khối buổi sáng và tầm từ lớp 
3 mới được thêm môn vào khối buổi chiều, thường là một đến hai lần trong tuần. Và cũng chưa phải 
chọn môn học tuỳ chọn, nhưng các môn được cố định và tất cả học sinh phải trải qua như nhau. Ở cấp 
hai học sinh phải học nhiều giờ hơn, khối học chiều sẽ thường xuyên hơn và được chọn môn học tuỳ 
chọn mà học sinh quan tâm đến và muốn học.

Ở cấp một thường các môn học được một giáo viên dạy. Ở cấp hai, sẽ thêm các môn chuyên môn, 
thường được nhiều giáo viên dạy. Nhưng lớp nào cũng được có một giáo viên chủ nhiệm, thường cho 
lớp 1 đến lớp 2, sau đó lớp 3 đến lớp 5 và cuối 
cùng từ lớp 6 đến lớp 9. 

Học tập sau giờ học
Sau giờ học theo thời khoá biểu, không là học 
tập bắt buộc nữa và nhà trường không có nhiệm 
vụ cung cấp tiếp. Việc này thường là các tổ 
chức độc lập nhằm trong các khoá học trả phí, 
ví dụ như trường học ngôn ngữ hoặc học sinh 
tham gia những hoạt động giải trí, như thể thao, 
nhạc hoặc hoạ vẽ.



6

Sự khác nhau giữa cấp 1 và cấp 2
Học tập phổ thông được chia ra hai cấp. Cấp một là từ lớp 1 đến lớp 5 và cấp hai là từ lớp 6 đến lớp 
9. Sự khác biệt nằm ở thời gian tiết học, môn học và nội dung của các môn hoặc ở sự lựa chọn môn 
học tự chọn và tiếp nữa. 

Chương trình trực tuyến “Bakaláři”
Là mô-đun trực tuyến, giúp đỡ trường học và phụ huynh lẫn học sinh liên hệ với nhau. Phụ huynh lẫn 
nhà trường có thể gửi và đọc thông tin qua chương trình. Thường từ lớp hai trở lên chương trình này 
thay cả quyển ghi điểm. 

Nhiệm vụ của phụ huynh lẫn học sinh là KIỂM TRA chương trình HÀNG NGÀY. Không mở 
chương trình không là lý do được thông cảm.

Trong đó có thể thấy được thông tin như:
• hoạt động nhà trường,
• sự thay đổi trong thời khoá biểu,
• các thông báo quan trọng mà có thể có liên quan tới ngay hôm sau
• điểm
• bài tập về nhà,
• thông tin về họp phụ huynh và những thông tin khác nữa.

Đầu năm học phụ huynh lẫn học sinh sẽ được nhận thông tin để đăng nhập và mật khẩu. Bạn có thể 
kéo chương trình vào điện thoại của mình để sử dụng thuận lợi hơn. Khi bị mất mật mã đăng nhập bạn 
có thể nhờ trợ lý hiệu thưởng để lấy lại.

Nghỉ giải lao giữa tiết học
Sau mỗi một tiết học một được giải lao 10 phút. Sau hai tiết học đầu được nghỉ “giải lao dài”, chủ yếu 
dùng để giải khát và ăn nhẹ. Nghỉ giải lao giữa tiết học cũng có thể dùng để đi WC. Khi học sinh cần 
sử dụng WC ngay khi vẫn đang trong giờ học, có thể giơ tay và xin phép ra ngoài. 

Ăn trưa
Một phần của mỗi trường học là có cả nhà ăn mà học sinh có thể đăng ký vào ăn. Đồ ăn được bởi nhà 
nước chịu một phần và một phần bởi phụ huynh trả. Giấy đăng ký thường có thể xin được tại nhà ăn. 
Phụ huynh phải đảm bảo được “lệnh phép trừ tiền” từ tài khoản ngân hàng hoặc trong trường hợp đặc 
biệt có thể trả tiền mặt hàng tháng. 

Chi phí cho nhà trường
Đầu năm học phải chuyển khoàn một khoản tiền vào tài khoản nhà trường (thường từ 100Kč đến 
500 Kč). Từ số tiền này nhà trường mua sách vở và một số dụng cụ hỗ trợ và chi phí cho hoạt động 
của các lớp.

Vai trò “Điều phối viên cho sự hoà nhập của người nước ngoài”
Vị trí này hiện đang được thành lập ở các trường phổ thông ở thành phố Mladá Boleslav và lăn cận. 
Hiện nay đang có ở trường 3.ZS, 8. ZS và 9.ZS.

Công việc chính của Điều phối viên cho sự hoà nhập của người nước ngoài là:
• giúp đỡ học sinh khi đăng ký vào học và trao đổi thông tin về nhà trường và trao tạp thông tin 

này bằng tiếng mẹ đẻ nếu có thể (cuốn tạp này được dịch sang tiếng Ukraina, Nga, Việt, Anh, 
Mông Cổ và Bungari),

• sắp xếp cùng phụ huynh và nhà trường kế hoạch hoà nhập cho học sinh và 3-6 tháng một 
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kiểm tra lại,
• giúp đỡ tìm khoá dạy thêm và hỗ trợ khi tìm khoá tiếng Séc trong trường lẫn qua tổ chức đối 

tác,
• giới thiệu các hoạt động như cắm trại ngoại ô có dạy thêm tiếng Séc dành cho người nước 

ngoài, 
• giúp đỡ tìm những hoạt động giải trí và giúp đăng ký vào,
• khi cần thiết, cùng với sự hỗ trợ của phụ huynh, dao dịch cuộc hẹn ở phòng khám tâm lý, để 

có thể có được các biện pháp hỗ trợ giúp cho quá trình học tập tốt hơn,
• hành động như một người nối liên hệ (đầu tiên là giáo viên chủ nhiệm) cho trẻ em với tiếng 

mẹ đẻ khác với tiếng địa phương,
• nếu có thể thì hẹn với học sinh, giúp đỡ học sinh trong lớp, giúp với bài tập và tiếng Séc, nếu 

thời gian cho phép.

Nếu trong nhà trường không có vị trí Điều phối viên cho sự hoà nhập của người nước ngoài, thì 
trường nào cũng sẽ có người, từ phía quản lý trường học hoặc là từ giáo viên, được dao trách nhiệm 
giúp đỡ trẻ em nước ngoài hoà nhập.

Phòng khám tâm lý tại nhà trường
Trong hầu hết các trường hợp đây là một nhóm người bao gồm nhà tầm lý học của trường hoặc giáo 
viên tâm lý học đặc biệt, nhà tư vấn giáo dục, phương pháp viên phòng ngừa, trợ lý giáo viên đặc biệt 
và hiệu trưởng.

Mục đích sự hợp tác của họ là để đảm bảo cho môi trường thích hợp và an toàn cho việc giáo dục, làm 
việc với cá nhân lẫn nhóm người mà cần sự giúp đỡ, kể cả với trẻ em có năng khiếu. Họ cùng nhau 
sắp xếp kế hoạch phòng ngừa, đổi mới cách tiếp cận phòng ngừa, hỗ trợ lập kế hoạch giáo dục giáo 
viên trong ngành này, giám sát tình hình tại trường, hợp tác với các tổ chức cung cấp sự hỗ trợ chuyên 
môn trong lĩnh vực phòng ngừa việc lợi dụng chất kích thích và những hoạt động khác.
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Vai trò của nhà tâm lý học là như nào?
Nhà tâm lý học của nhà trường thực hiện những hoạt động như tư vấn, cố vấn, chẩn đoán, phương 
pháp luận và trao thông tin, làm việc cùng học sinh, giáo viên lẫn phụ huynh.

Nhà tâm lý học của nhà trường hợp tác cùng với các cơ quan giáo dục đặc biệt lẫn các cơ quan chuyên 
môn như PPP,SPC, tiếp theo với các cơ sở y tế lẫn xã hội, với các cơ quan chăm sóc trẻ em và thanh 
thiếu niên.

Trong những trường hợp nào bạn có thể tìm sự giúp đỡ của nhà tầm lý học?

Học sinh có thể tìm nhà tâm lý học khi:
• hiểu nhầm các bạn cùng học và không biết giải quyết như nào…
• học tập không được tốt như mong muốn của mình,
• có chuyện riêng (sợ hãi, ốm đau, hồi hộp, cãi vã với các bạn cùng học…),
• có chuyện ở nhà mà không nói ai biết được,
• có cảm giác lạc quan với các bạn cùng tuổi,
• cần tâm sự bất cứ chuyện gì,
• không chắc chắn khi chọn nghề nghiệp hoặc việc học tập tiếp theo,

Phụ huynh có thể tìm nhà tâm lý học khi:
• bạn cảm thấy thất bại trong việc giáo dục con cái,
• sự liên lạc giữa bạn và giáo viên chủ nhiệm gặp khó khăn,
• bạn có cảm giác con bạn không được học tốt như bạn mong chờ,
• trong gia đình bạn có biến cố mà có thể ảnh hưởng đến tâm lý của con bạn (ly dị, bệnh tật,…),
• con bạn có bất cứ vấn đề gì (sợ hãi, phàn nàn về các bạn cùng học, ít nói,vv…),
• bạn đang trong tình huống khủng hoảng (thay đổi môi trường mới, bệnh tật, ly dị,…).

Tham vấn có thể có ý nghĩa rất sâu, có thể giúp đỡ, làm nhẹ tâm và tìm cách giải quyết.

Các biện pháp hỗ trợ theo quyết định của trung tâm tâm lý
Có những trường có khả năng hỗ trợ cho các trẻ em mà tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Séc, buổi hẹn 
với nhà tâm lý học, sau đó có thể nhận được “các biện pháp hỗ trợ” mà sẽ giúp cho trẻ em có được 
điều kiện thích hợp hơn cho việc học vấn, ví dụ như thời gian lâu hơn cho các bài kiểm tra, đánh điểm 
bằng lời và các biện pháp thích hợp khác nữa. Không mang tính chất chẩn đoán và đánh giấu trẻ em 
bằng “tem xấu” nhưng mà là sử dụng hệ thống để mang lợi lại nhiều cách giúp đỡ cho việc học tập 
của trẻ em dựa vào trên cơ sở tư vấn chuyên môn.

Một ngày thường ở nhà trường như thế nào?
1. Học sinh đến trường, vào phòng thay đồ của lớp mình, cới áo khoác và thay dép.
2. Học sinh về lớp của mình và chuẩn bị sách vở cho môn học.
3. Tiết học học trong 45 phút một.
4. Sau hai tiết học đầu được nghỉ giải lao dài “giải lao ăn uống”.
5. Sau hai hoặc ba tiết học sau được nghỉ ăn trưa.
6. Ở đây ngày học kết thúc và từ lớp 3 trở lên thường 2 lần trong tuần giờ học tiếp tục trong 

khoá học chiều (tâm 2 tiết học thêm).
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ĐĂNG Ký CHO TRẺ EM VÀO TRƯỜNG PHổ 
THÔNG NHƯ NÀO?

Tất cả học sinh lên tuổi thứ 6 phải qua “đăng ký” vào trường phổ thông. Đăng ký là sự kiện chính thức 
mang quyết định cho trẻ em đã đủ khả năng tâm lý lẫn đủ lớn để bắt đầu nhiệm vụ học tập.

Bước đầu tiên của sự đăng ký là điền giấy “Đơn xin nhập học vào trường phổ thông và Đơn xin nhập 
học sinh vào lớp một cho năm học 2021/2022”. Những đơn này có thể kéo về tại trang web nhà trường 
hoặc có thể nhận trực tiếp ở trường mà bạn muốn đăng ký cho con. Các đơn phải nộp đến lịch nhà 
trường đưa ra. Đăng ký sẽ tổ chức vào tháng 4.

Bước thứ hai của việc đăng ký sẽ hiển diện ở nhà trường, ở đó trẻ em sẽ toả khả năng của mình. Khi 
trẻ em nhập học giữa năm học phụ huynh phải điền giấy “Đơn xin chuyển trường từ trường khác/Đơn 
xin nhập vào học lớp – bảng câu hỏi” và mang tới trường cùng các giấy tờ yêu cầu trong đơn.
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TỪ ĐIỂN CÁC CÂU THƯỜNG DÙNG
Quyển điểm
Quyển điểm thường là quyển tài liệu dùng chủ yếu để ghi kết quả học tập thường xuyên nghĩa là ghi 
điểm. Tiếp theo giáo viên có thể viết tin tức cho phụ huynh, thông tin về chi phí đã dùng, về sự cần 
thiết nộp tiền cho hoạt động nhà trường như đi thăm quan, vv. Giáo viên có thể viết cả “ghi chú”, 
nghĩa là thông báo cho phụ huynh biết về hành động hoặc cách ứng sử vô đạo đức của con bạn và yêu 
cầu phụ huynh căn thiệp. Quyển điểm với hình thức cuốn sách giấy hiện nay chỉ sử dụng cho lớp 1 và 
lớp 2.

Quyển bài tập
Thường là cuốn sách nhỏ bằng giấy mà học sinh phải tự mua ở hiệu sách. Sau đó học sinh ghi vào đó 
bài tập phải làm và phải nộp trong thơi hạn cố định.

Hội đồng phụ huynh
Hội đồng phụ huynh là một thực thể riêng biệt, được đại diện bởi bậc phụ huynh từ từng khối một. 
Hội đồng phụ huynh quản lý quỹ của phụ huynh hoặc của nhà tài trợ cung cấp. Họ lưu giữ danh sách 
thu nhập và chi tiêu và xuất bản báo cáo thường xuyên.

Quốc hội học sinh hoặc nhà trường
Quốc hội học sinh là một nhóm học sinh được chọn trong trường. Thường từng lớp cử hai người vào 
quốc hội để đại diện nhưng đó không phải là nội quy. Những người đại diện này nhon thông tin từ các 
bạn cùng học, ví dụ như muốn thay đổi gì ở trường cho tốt hơn. Tại các cuộc họp thường kỳ của quốc 
hội như hai tuần hoặc một tháng một lần sẽ trình bầy và tìm cách thực hành những ý tường này. Sau 
đó báo cáo lại cho các bạn cùng học.

Câu lạc bộ nhà trường
Câu lạc bộ nhà trường là nhóm trẻ em có tổ chức, có hướng dẫn nghiệp vụ trước và sau giờ học chính. 
Học sinh trong nhóm này được “gia sư – trưởng nhóm” quản lý. Cùng nhau họ làm bài tập, chơi, đi 
dạo, vv. Dành chủ yếu cho những gia đình mà phụ huynh phải đi làm việc trước giờ vào học và không 
đón con được ngay sau giờ tan học. Cậu lạc bộ mất tiền phí tối thiểu.

Phu huynh có thể quyết định có muốn gửi con vào câu lạc bộ buổi sáng (thường bắt đầu từ 6:30, 
nhưng tuỳ từng trường) hay bưởi chiều (bắt đầu sau giờ tan học và kết thức thường tầm 16 giờ chiều) 
hoặc cả hai. Để đăng ký vào được phụ huynh chỉ cần điền đơn xin nhập câu lạc bộ. 

Có thể làm ngay khi đi dăng ký vào học hoặc khi họp phụ huynh đầu năm học hoặc kéo đơn từ trang 
web về.

Câu lạc bộ chỉ dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 3, có trường học cho phép cho cả lớp cao hơn.

Bữa ăn nhẹ và giải lao giừa môn
Trong thời gian học thường ngay sau mỗi một tiết học một học sinh được nghỉ giải lao 10 phút. Sau 
hai tiết đầu được nghỉ “giải lao dài” kéo dài 20 phút. Học sinh trong thời gian đó có thể ăn bữa ăn nhẹ, 
là đồ ăn được phụ huynh chuẩn bị trước tại nhà. Điều cần thiết là học sinh phải mang bữa ăn nhẹ hàng 
ngày gồm cả nước uống.
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Tập thể dục
Là một trong những môn học được đưa vào kế hoạch giáo dục. Học sinh phải mang theo quần áo thể 
thao thích hợp, giầy tập thể dục đế trằng vào phòng thể dục, quần đùi và áo phông. Vào mua đông 
quân áo ấm hơn.

Cắm trại, khoá học trượt tuyết và buổi đi thăm quan
Nhà trường có khả năng tổ chức cho học sinh của mình đi thăm quan cùng lớp ( một ngày lẫn nhiều 
ngày), khoá học trượt tuyết hoặc cắm trại ngoài trời. Những hoạt động này phu huynh phải tự đóng 
tiền.
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1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Komenského náměstí 76, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

ĐỊA CHỈ Komenského náměstí 76, 293 01 Mladá Boleslav

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

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

Người chịu trách nhiệm sự 
hoà nhập cho người ngoại 
quốc

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

Số lượng học sinh trung bình 270 TRANG WEB NHÀ TRƯỜNG www.1zsmb.cz

Phương pháp viên phòng 
ngừa

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

Nhà tâm lý học của trường Mgr. Ing. Jan Čapek jan_capek@volny.cz

Nhà tư vấn giáo dục PaedDr. Ivana 
Růžičková ivana.ruzickova@1zsmb.cz +420 326 321 572

Đặc điểm của trường

Trường học của chúng tôi chủ yếu cung cấp các lớp học dành riêng cho trẻ em 
có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Nội dung dạy học không khác tiểu học truyền 
thống mà chỉ có phương pháp và hình thức làm việc với học sinh ở mức độ 
chuyên biệt.

Sự khác biệt lớn là số lượng học sinh trong lớp học mà chúng tôi cố gắng giữ 
ở con số tối đa là 14. Từ con số này, giáo viên có nhiều thời gian hơn để tiếp 
cận trực tiếp từng học sinh một.

Chúng tôi hiện là trường duy nhất ở Mladá Boleslav sử dụng phương pháp 
"SFUMATO" để dạy kỹ năng đọc có chất lượng. Là một phần của chương 
trình giáo dục nhà trường, chúng tôi tiếp nối truyền thống của trường và 
không ngừng mở rộng các dịch vụ của mình.

Nhà trường có cung cấp dạy 
kèm thêm không? Có

Nhà trường có cung cấp dạy 
kèm thêm không? Có, khi cần thiết.

CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA THÀNH 
PHỐ MLADÁ BOLESLAV
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2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Komenského náměstí 91, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

ĐỊA CHỈ Komenského náměstí 91, 293 01 Mladá Boleslav

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

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

Người chịu trách nhiệm sự 
hoà nhập cho người ngoại 
quốc

Mgr. Bc. Simona 
Schwaningerová

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

Số lượng học sinh trung bình 592 TRANG WEB NHÀ TRƯỜNG www.2zsmb.cz

Phương pháp viên phòng 
ngừa

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

Nhà tâm lý học của trường Mgr. Michaela 
Žáková zakova.michaela@gmail.com

Nhà tư vấn giáo dục Mgr. Bc. Simona 
Schwaningerová

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

Đặc điểm của trường

Trường chúng tôi cung cấp một nền tảng tài liệu rất tốt cho việc giảng dạy 
hiện đại. Chúng tôi sử dụng ba phòng tập thể dục, hai phòng học máy tính, 
ba phòng học ngoại ngữ, một phòng học giáo dục môi trường với phòng thí 
nghiệm, căn hộ đào tạo, hội thảo và các phòng học chuyên dụng khác với 
bảng tương tác.

Chúng tôi giảng dạy theo chương trình giáo dục riêng của trường, chú trọng 
dạy ngoại ngữ. Khóa học cũng bao gồm các chuyến đi nước ngoài để học sinh 
cải thiện khả năng trò chuyện bằng ngoại ngữ.

Chúng tôi cố gắng hướng học sinh đến sự độc lập, tự tin và trách nhiệm, hiểu 
rõ bản thân mình. Chúng tôi dạy học sinh cách học hiệu quả, hỗ trợ và phát 
triển khả năng sáng tạo của chúng. Trong nhóm, chúng tôi dẫn dắt họ đến sự 
hợp tác, cân nhắc và tuân thủ các quy tắc.

Nhà trường có cung cấp dạy 
kèm thêm không? Khi cần thiết thì có.

Nhà trường có cung cấp dạy 
thêm tiếng Séc cho người 
ngoại quốc không?

Bằng cách sắp xếp trước trên cơ sở cá nhân.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
DR. EDVARDA BENEŠE
Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

ĐỊA CHỈ Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav

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

Thư ký Hana Balounová sekretariat@zsbenese.cz

Điều phối viên cho sự hoà 
nhập của người nước ngoài Oldřich Kysela okysela1@gmail.com +420 602 541 200

Số lượng học sinh trung bình 600 TRANG WEB NHÀ TRƯỜNG www.zsbenese.cz

Phương pháp viên phòng 
ngừng

Mgr. Pavla 
Čermáková

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

Nhà tâm lý học của trường Mgr. Marcela 
Drázská marcela.drazska@centrum.cz +420 724 233 430

Đặc điểm của trường

Trường được chia theo cách truyền thống thành cấp một và cấp hai.
Vào năm 2019, một phần mở rộng mới của trường đã được mở, nơi có phòng 
thí nghiệm hóa học, phòng học hóa học, máy tính và ngôn ngữ. Trường của 
chúng tôi hỗ trợ những học sinh tập trung vào môn khúc côn cầu.

Nhà trường có cung cấp dạy 
kèm thêm không? Với sụ thảo luận với giáo viên.

Nhà trường có cung cấp dạy 
thêm tiếng Séc cho người 
ngoại quốc không?

Hiện tại thì không, chỉ theo nhu cầu cá nhân của học sinh.

Tuy nhiên, điều phối viên cho người nước ngoài có thể giúp sắp xếp các khóa 
học trong các tổ chức thân thiện.

THÔNG TIN THÊM ĐƯỢC NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Bạn có thể đăng ký cho con mình vào trường học này như nào?
1. Điền vào đơn đăng ký trực tuyến ở trang web trong mục
 Škola - dokumenty - formuláře – có đơn xin nhập học của học sinh, đơn xin nhập học vào 

ngành giáo dục phổ thông.
2. Liện hệ với hiệu trưởng trường.
3. Có mặt hôm đăng ký.

Ngày tuyển học sinh được trường thông báo qua trang web, nhưng chỉ áp dụng cho năm lớp một. Nếu 
học sinh muốn đăng ký vào lớp khác ngoài lớp một, phải liên hệ với hiệu trưởng. Nghị định đăng ký 
được ban hành bởi thành phố theo luật định MB và là có trên trang web của thành phố.
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Nhà trường có câu lạc bộ không?
Các loại câu lạc bộ cung cấp có thể thay đổi mỗi năm học, nhưng chúng tôi thường cung cấp các loại 
như sau:

Cấp một:
• Malý šikula – CLB kỹ thuật
• Literárně dramatický kroužek – CLB kịch tính văn học 
• Angličtina pro nejmenší – Tiếng anh cho trẻ nhỏ
• Kroužek logiky a deskových her – CLB logic và trò chơi bàn
• Keramika – CLB gốm sứ
• Sportovní hry – CLB trò thể thao
• Šikovné ruce – CLB đôi tay khéo léo
• Basketball – CLB bóng rổ

Cấp hai:
• Klub zábavné logiky a deskových her – CLB logic vui chơi và trò chơi bàn
• Keramika – CLB gốm sứ
• Do budoucna základy robotiky – CLB cơ bản về người máy

Bạn cần hẹn với nhà trường? Bạn có thể liên hệ với thư ký nhà trường – Hana Balounová, 
sekretariát@zsbenese.cz. Nếu bạn cần thiết, bạn có thể liên hệ cả các tổ chức CIC hoặc CPIC hoặc 
Điều phối viên cho sự hoà nhập của người ngoại quốc, họ sẽ giúp bạn tìm phiên dịch.

Nếu tôi phải cho con đi bác sỹ? – tốt nhất gửi thông tin tới chủ nhiệm lớp.

Nếu tôi cần xin nghỉ cho con một thời gian dài? – cần phải báo cho chủ nhiệm lớp và liện hệ với 
hiệu trưởng (thông báo cho họ biết về chuyện này) – điền đơn xin nghỉ, như ở trang web trường mục 
“formuláře”, thoả thuận với chủ nhiệm lớp bài tập bạn có thể học và tập cùng con ở nhà.

Nếu con tôi bị ốm? – cần phải báo cho chủ nhiệm lớp

Có gì tiếp theo nữa không?
Nếu học sinh không thể dự môn thể thao vì bất kỳ lý do gì cần phải nộp đơn xin nghỉ môn thể dục 
(như trên trang web trường ở mục “formuláře”).

Phải mất chi phí gì cho nhà trường?
• Ăn trưa – gửi vào tài khoản
• Câu lạc bộ nhà trường – đến tầm lớp 3
• Sách vở đã được chọn
• Quỹ lớp – lớp học thể lập quỹ riêng để chi phí cho những buổi đi chơi – giáo viên chủ nhiệm 

thu tiền mặt
• Câu lạc bộ được chọn – chỉ bộ phận trẻ em chọn được trong danh sách nhà trường cung cấp
• Cắm trại – một lần trong năm học lớp đi nghỉ cắm trại ngoài trời
• Buổi thăm quan cùng nhà trường
• Khoá học trượt tuyết – khi học sinh thích có thể tham gia khoá học trượt tuyết ở núi
• Chụp ảnh - ảnh chung của lớp vào cuối năm học hoặc ảnh Giáng Sinh (phụ huynh sẽ ký 

chứng nhận đồng ý chụp ảnh con GDPR)
• Những thứ khác nữa trả vào tài khoản khác nhau – nhà trường sẽ báo cáo trước trả gì vào tài 

khoản nào
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
T. G. MASARYKA 
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Svatovítská 574, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

ĐỊA CHỈ Svatovítská 574, 293 01 Mladá Boleslav

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

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

Người chịu trách nhiệm sự 
hoà nhập cho người ngoại 
uốc

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

Số lường học sinh trung binh 300 TRANG WEB NHÀ TRƯỜNG www.4zsmb.cz

Phương pháp viên phồng 
ngừa Blanka Svobodová svobodova@4zsmb.cz

Nhà tâm lý học của trường Petra Valentová psycholog@4zsmb.cz

Nhà tư vấn giáo dục Petra Valentová psycholog@4zsmb.cz +420 326 321 572

Đặc điẻm nhà trường

Chúng tôi là trường học loại tiêu chuẩn trung bình. Ngoài các hoạt động 
thường xuyên, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ bổ sung như làm việc với 
nhà trị liệu ngôn ngữ của trường.

Hơn nữa, trẻ em có thể sử dụng một số CLB giải trí như viết, tiếng Séc, guitar, 
keyboard, sáo, điền kinh và hơn thế nữa.

Nhà trường có cung cấp dạy 
kèm thêm không? Có, sau sự thoả thuận với giáo viên.

Nhà trường có cung cấp dạy 
thêm tiếng Séc cho người 
ngoại quốc không?

Bình thường thì không nhưng chúng tôi có CLB tiếng Séc.
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5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dukelská 1112, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

ĐỊA CHỈ Dukelská 1112, 293 01 Mladá Boleslav

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

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

Người chịu trách nhiệm sự 
hoà nhập cho người ngoại 
quốc 

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

Số lượng học sinh trung bình 500 TRANG WEB NHÀ TRƯỜNG www.5zsmb.cz

Phương pháp viên phòng 
ngừa

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

Nhà tâm lý học của trường PhDr. Zuzana 
Knesplová knesplova@5zsmb.cz

Nhà tư vấn giáo dục Mgr. Leona 
Nováková novakova@5zsmb.cz

Đặc điểm nhà trường

Chúng tôi là một trường học tích cực hỗ trợ sức khỏe của học sinh. Chúng tôi 
tham gia sâu vào việc phát triển năng lực ngôn ngữ, các dự án sinh thái hoặc 
các nguyên tắc sống bền vững.

Chúng tôi cung cấp cho trẻ em không gian để sử dụng thời gian rảnh một cách 
có ý nghĩa thông qua một loạt các hoạt động ngoại khóa.

Nhà ăn của trường chúng tôi cố gắng theo dõi nội trú mà không cần hoá học 
"éčka".

Nhà trường có cung cấp dạy 
kèm thêm không? Có

Nhà trường có cung cấp dạy 
thêm tiếng Séc cho người 
ngoại quốc không?

Có
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6. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

ĐỊA CHỈ Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav

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

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

Người chịu trách nhiệm sự 
hoà nhập cho người ngoại 
uốc

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

Số lượng học sinh trung bình 690 TRANG WEB NHÀ TRƯỜNG www.6zsmb.cz

Phương pháp viên phòng 
ngừa

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

Nhà tâm lý học của trường Mgr. Otakar Patočka psycholog6zs@6zsmb.cz +420 326 201 927

Nhà tư vấn giáo dục

Ing. Kateřina 
Krejčíková, 
Mgr. Veronika 
Vinšová

katerina.krejcikova@6zsmb.cz

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

Đặc điểm nhfa trường

Trường hỗ trợ thể thao và phát triển tinh thần của học sinh với trọng tâm là tạo 
ra một bầu không khí thoải mái. Ngoài việc mở rộng môn thể dục, đào tạo thể 
thao toàn thể với trọng tâm là điền kinh, trên cấp hai cung cấp các môn học 
tùy chọn như đàm thoại tiếng Anh, thực hành khoa máy tính hoặc khoa học.

Chương trình giáo dục của trường được nhắm mục tiêu vào học sinh, tôn 
trọng nhu cầu cá nhân và khả năng tối đa của cá nhân. Mục đích là tạo ra một 
nền tảng phát triển tính chủ động và sáng tạo của học sinh. Đồng thời có tính 
đến khả năng của họ.

Các hoạt động thể dục, thể thao được chú trọng, nâng cao kiến thức và kỹ 
năng trong giáo dục phổ thông và phát triển các năng lực chính. Chúng tôi 
cũng nhấn mạnh các kỹ năng ngôn ngữ của học sinh.

Nhà trường có cung cấp dạy 
kèm thêm không? Nhà trường cung cấp dạy kèm thêm theo như cầu.

Nhà trường có cung cấp dạy 
thêm tiếng Séc cho người 
ngoại quốc không?

Nhà trường cung cấp dạy thêm tiếng éc ho người ngoại quốc theo như cầu , 
nhà trường có tài liệu và dụng cụ giúp đỡ in sẵn. Hỗ trợ cũng được cung cấp 
bởi trợ lý trường.
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7. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Václavkova 1082, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

ĐỊA CHỈ Václavkova 1082, 293 01 Mladá Boleslav

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

Thư ký Petra Marčeková zs7mb@seznam.cz
sekretar@seznam.cz

+420 326 733 971
+420 326 733 951

Người chịu trách nhiệm sự 
hoà nhập cho người ngoại 
quốc 

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

Số lường học sinh trung bình 800 TRANG WEB NHÀ TRƯỜNG www.zs7mb.cz

Phương pháp viên phòng 
ngừa

Mgr. Kateřina 
Smrčková
Mgr. Vladimíra 
Marušková

smrckova.k@seznam.cz

vladimira.maruskova 
@seznam.cz

Nhà tâm lý học của trường Mgr. Otakar Patočka psycholog6zs@6zsmb.cz +420 326 201 927

Nhà tư vấn giáo dục

Ing. Milada 
Mizerová
Mgr. Dagmar 
Šimonová

miladamizerova@seznam.cz

simonova.d@seznam.cz

Dặc điểm nhà trường

Sedmička là trường học lớn nhất được thành lập bởi thành phố Mladá 
Boleslav. Trường có trang thiết bị kỹ thuật tốt, một số phòng học chuyên dụng 
và một xưởng mới được cải tạo và trang bị. Nhà trường có hai phòng học máy 
tính. Học sinh có thể tham gia các đợt lưu trú chữa bệnh, các khóa học thể 
thao, các dịp cắm trại ngoài trời. Các hoạt động buổi chiều được thể hiện dưới 
dạng các câu lạc bộ khác nhau.

Nhà trường có cung cấp dạy 
kèm thêm không? Sau sự thoả thuận với giáo viên.

Nhà trường có cung cấp dạy 
thêm tiếng Séc cho người 
ngoại quốc không?

Hiện tại không có khóa học nhóm nào.
Tiếng Séc được dạy cho những người mới đến bởi các giáo viên dạy tiếng Séc 
ngoài phạm vi giảng dạy.
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8. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

ĐỊA CHỈ Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav

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

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

Điều phối viên cho sự hoà 
nhập của người nước ngoài 

Veronika Dědinová, 
DiS. dedinova@8zsmb.cz

Số lượng học sinh trung bình 560 TRANG WEB NHÀ TRƯỜNG www.8zsmb.cz

Phương pháp viên phòng 
ngừa Mgr. Otto Rosák rosak@8zsmb.cz

Nhà tâm lý học của trường Mgr. Zuzana 
Sedláčková sedlackova@8zsmb.cz

Nhà từ vấn giáo dục và điều 
phối viên cho hoà nhập

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

Nhà tư vấn nghề nghiệp Mgr. Jan Trávnický, 
DiS. travnicky@8zsmb.cz

Đặc điểm nhà trường
Chúng tôi là một trường tiểu học hiện đại được tổ chức hoàn chỉnh với 15 lớp 
ở cấp một, 7 lớp ở cấp hai và 5 nhóm CLB nhà trường.
Số học sinh trung bình của các lớp: cấp 1: 24 em, cấp 2: 22 em.

Nhà trường có cung cấp dạy 
kèm thêm không? Có, nếu bạn quan tâm, hãy liên hệ với giáo viên của lớp.

Nhà trường có cung cấp dạy 
thêm tiếng Séc cho người 
ngoại quốc không?

Trường chúng tôi không cung cấp các khóa học tiếng Séc, nhưng nếu bạn 
quan tâm đến khóa học, bạn có thể liên hệ với điều phối viên về hội nhập của 
người nước ngoài.Điều phối viên sẽ cung cấp cho bạn một tổ chức cung cấp 
các khóa học.

THÔNG TIN THÊM ĐƯỢC NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Bạn có thể đăng ký cho con mình vào trường học này như nào?
1. Điền vào đơn đăng ký trực tuyến ở trang web https://www.8zsmb.cz/formulare.
2. Gọi điện vào sđt 326 733 912
3. Có mặt ngày đăng ký vào học – chỉ dành cho trẻ em sẽ đi học.
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Đặc điểm của nhà trường là gì? Chúng tôi cung cấp:
• Có thể mở rộng môn thể thao ở lớp 1 đến lớp 3 (thêm 1 tiết trong tuần),
• Khả năng dậy môn tenis và máy tính,
• Dịch vụ trị liệu ngôn ngữ giầu kinh nghiệm và khả năng điệu trị khuyết tật học tập
• Trang bị hiện đại trong lớp học (máy tính, bảng tương tác, máy chiếu dữ liệu)
• Hai lớp máy tính mà học sinh cấp 1 cũng được tham gia,
• CLB gốm sứ có máy đốt và phòng nghề riêng,
• Trang bị đa phương tiện hiện đại cho lớp học ngoại ngữ,
• Đầy đủ thiết bị cho lớp học chuyên nghiệp,
• Tạp chí nhà trường Osmínek,
• Thư viện mới cho học sinh,
• Các sàn phẩm từ sữa
• Hoa quả cho nhà trường,
• Cách giáo dục hiện đại (dạy học theo dự án, học hoạt động, thử nghiệm,vv.),
• chúng tôi là một trường học không có rào cản

Chúng tôi nhấn mạnh về điều gì?
Trường học chúng tôi nhấn mạnh phương pháp tiếp cận cá nhân đối với học sinh.

Ở trường có các Câu Lạc Bộ không?
Có, chúng tôi cung cấp CLB sau:

• du lịch • trò chơi vận động
• hoạ vẽ • máy tính
• Keramika • hát hợp xướng
• trò chơi với Tiếng anh • Tiếng pháp
• bóng sàn • thế vận hội
• tenis

Làm như nào khi tôi muốn hẹn với nhà trường?
Nếu con bạn đã là học sinh của trường bạn có thể hẹn qua Bakalář hoặc viết email trực tiếp mà bạn 
muốn hẹn. E-mail cho giáo viên là: họ@8zsmb.cz. Nếu con bạn vẫn chưa là học sinh của trường, bạn 
chỉ cần sử dụng các liên hệ với nhà trường ở trang web nhà trường: https://www.8zsmb.cz/kontakty. 

Khi tôi cần cho con đi bác sỹ thì sao?
Chỉ cần liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, khi nào và vào mấy giờ bạn cần trực tiếp đên đón con hoặc 
ngược lại khi nao bạn đưa con đến trường được. Sau khi gặp bác sỹ, cũng như sau các tiết vắng mặt 
bạn cần xin nghỉ cho con trong giấy Xin nghỉ hoặc qua Bakalář. 

Nếu chúng tôi cần đi xa một thời gian dài?
Bạn phải viết đơn xin nghỉ cho con bạn đưa tới hiệu trưởng trường.

Nếu con tôi ốm?
Trong vòng ba ngày lao động bạn phải báo cho nhà trường biết qua Bakalář hoặc e-mail.
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9. ZŠ PASTELKA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
17. listopadu 1325, 293 01 Mladá Boleslav,
příspěvková organizace

ĐỊA CHỈ 17. listopadu 1325, 293 01 Mladá Boleslav

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

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

Điều phối viên cho sự hoà 
nhập của người nước ngoài Mgr. Lilia Šádková lilia.sadkova@zspastelka.cz +420 725 539 839

Điều phối viên làm việc với 
học sinh OMJ được hiệu 
trưởng bổ nhiệm

Mgr. Ivana 
Kozubová ivana.kozubova@zspastelka.cz

Số lường học sinh trung bình 550 TRANG WEB NHÀ TRƯỜNG www.zspastelka.cz

Phường pháp viên phòng 
ngừa

Mgr. Petra
Syrovátková

petra.syrovatkova 
@zspastelka.cz

Nhà tâm lý học của trường Mgr. Zuzana 
Sedláčková

zuzana.sedlackova 
@zspastelka.cz

Giáo viên xã hội – etoped Mgr. Markéta 
Rýdlová marketa.rydlova@zspastelka.cz

Nhà tư vấn giáo dục, cấp 1 Mgr. Irena 
Sofínová. irena.sofinova@zspastelka.cz

Nhà từ vấn giáo dục, cấp 2 Mgr. Iva Kollinová iva.kollinova@zspastelka.cz

Đặc điểm nhà trường Một ngôi trường truyền thống trong một khu nhà ở cố gắng theo kịp các công 
nghệ hiện đại và tiếp cận với nền giáo dục.

Nhà trường có cung cấp dạy 
kèm thêm không? Theo nhu cầu cá nhân và sở thích của học sinh.

Nhà trường có cung cấp dạy 
thêm tiếng Séc cho người 
ngoại quốc không?

Chúng tôi không cung cấp các khóa học tiếng Séc tại trường học của chúng 
tôi. Nếu bạn quan tâm đến khóa học, hãy liên hệ với điều phối viên hội nhập 
của người nước ngoài. Điều phối viên sẽ cung cấp cho bạn và kết nối bạn với 
tổ chức để tổ chức các khóa học.
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THÔNG TIN THÊM ĐƯỢC NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Bạn có thể đăng ký cho con mình vào trường học này như nào?
1. Liện hệ với nhà trường (qua điện thoại, e-mail) – như www.zspastelka.cz và hẹn cuộc gặp mặt.
2. Có mặt ngày đăng ký vào học lớp 1 (chỉ trong tháng 4).

Trường học khác biệt ở đâu?
Chúng tôi hợp tác với CLB thể thao FK Mladá Boleslav và Basket Pastelka

Nhà trường nhấn mạnh gì?
Đối với các mối quan hệ giữa các cá nhân, tuân thủ các quy tắc đã thống nhất, trách nhiệm với bản 
thân.

Nhà trường có các Câu lạc bộ không?
Chỉ trong nhóm trường. Tòa nhà cũng có Trường Nghệ thuật Cơ bản với một loạt các hoạt động giải trí.

Làm như nào khi tôi muốn hẹn với nhà trường?
Hẹn với nhà trường bạn có thể qua e-mail. Các liện hệ với nhà trường và giáo viên bạn có thể tìm thấy 
trên trang web trường:

zspastelka.cz/vedeni-skoly
zspastelka.cz/ucitelsky-sbor
hoặc qua điện thoại.

Khi tôi cần cho con đi bác sỹ thì sao?
Nếu là cuộc khám có hẹn trước phụ huynh thông báo cho giáo viên chủ nhiệm qua Quyển điểm. Ở cấp 
một bạn phải đến trực tiếp đón con. Ở cấp hai học sinh sẽ được cho về một mình vào thời gian hẹn.

Nếu chúng tôi cần xin nghỉ cho con một thời gian dài?
Bạn phải viết đơn xin nghỉ cho con bạn và đưa tới hiệu trưởng trường (mẫu bạn tìm thấy ở trang web 
nhà trường).

Nếu con tôi ốm?
Trong vòng ba ngày lao động bạn phải báo cho nhà trường biết qua e-mail hoặc sđt 326 327 623. Sau 
khi trở lại trường phải có lời xin nghỉ trong Quyển điểm.
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MASARYKOVA 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEBŘ
Bakovská 7, 293 01 Mladá Boleslav - Debř,
příspěvková organizace

ĐỊA CHỈ Bakovská 7, 293 01 Mladá Boleslav - Debř

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

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

Người chịu trách nhiệm sự 
hoà nhập cho người ngoại 
quốc 

Mgr. Martina 
Kolečkářová

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

Số lường học sinh trung binh 240 TRANG WEB NHÀ TRƯỜNG www.skoladebr.cz

Phương pháp viên phòng 
ngừa

Mgr. Martina 
Kolečkářová

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

Nhà tâm lý học của trường Mgr. Markéta 
Rýdlová psycholog@skoladebr.cz +420 607 936 720

Nhà tư vấn giáo dục Mgr. Martina 
Kolečkářová

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

Dặc điểm nhà trường

Chúng tôi là một trường nhỏ hơn thuộc loại ngoại ô chủ yếu dành cho học 
sinh từ các thành phố tự trị Hrdlořezy, Debř, và Josefův Důl.

Ưu điểm của chúng tôi là xây dựng các mối quan hệ chất lượng giữa các học 
sinh, sự hòa nhập đầy đủ của các em và cuối cùng nhưng không kém phần 
quan trọng, là thiết lập mối quan hệ tốt với cha mẹ. Chúng tôi cũng tổ chức 
nhiều sự kiện trên tinh thần này.

Nhà trường có cung cấp dạy 
kèm thêm không? Có

Nhà trường có cung cấp dạy 
thêm tiếng Séc cho người 
ngoại quốc không?

Có, theo nhu cầu cá nhân.
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CÁC Tổ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO
NGƯỜI NGOẠI QUỐC

CENTRUM PRO INTEGRACI CIZINCŮ, o.p.s.
TRUNG TÂM HOÀ NHẬP CHO NGƯỜI NGOẠI QUỐC, o.p.s.

Bạn tìm thấy chúng tôi ở đâu?
Toà nhà Dům kultury (lối hông, tầng 1, số cửa 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

Trang web: https://www.cicops.cz/cz/

Chúng tôi là một tổ chức độc lập và là phi chính phủ với lịch sử 10 năm ở Mladá Boleslav. Chúng tôi 
cung cấp tất cả các dịch vụ MIỄN PHÍ.

Chúng tôi cung cấp: 
• Khoá học tiếngs Séc cho trẻ em; Khoá học tiếng Séc cho người lớn
• Khoá dạy kèm thêm
• Tư vấn xã hội và công việc
• Dịch vụ kích hoạt xã hội HERMIONA

Cho phụ huynh
• Sự giúp đỡ khi liên hệ với nhà trường
• Cách chuẩn bị bại tập tại nhà đến trường
• Giải quyết khó khắn liên quan tới nhà ở, an ninh tài chính cho gia đình
• Hỗ trợ thiết lập và cải thiện các mối quan hệ xã hội
• Giúp đỡ khi liên hệ với các uỷ ban
• Giúp đỡ của người từ nguyện (làm quen với môi trường Séc, phong tuc, văn hoá)
• Hoạt động nhóm cho gia đình có trẻ em
• Môi giới sụ giúp đỡ chuyên nghiệp khác

Cho trẻ em
• Giúp đỡ của người từ nguyện (làm quen với môi trường Séc, phong tuc, văn hoá)
• Dạy học tiếng Séc như tiếng thứ hai
• Cách chuẩn bị bại tập tại nhà đến trường, dạy kèm thêm
• Chọn hoặc cung cấp hoạt động giải trí
• Hỗ trợ chọn trường trung học, ngành học, việc làm (cho thanh thiếu niên)
• Phỏng vấn trị liệu xã hội với thanh thiếu niên
• Môi giới sụ giúp đỡ chuyên nghiệp khác
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CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ, MLADÁ BOLESLAV
TRUNG TÂM Hỗ TRỢ HOÀ NHẬP CHO NGƯỜI NGOẠI QUỐC, MLADÁ BOLESLAV

Bạn tìm thấy chúng tôi ở đâu?
Toà nhà Dům kultury (lối hông, tầng 1, số cửa 106A)
Dukelská 1093, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 770182361, 770173139, 775018798
E-mail: icmladaboleslav@suz.cz

Trang web: www.integracnicentra.cz
Facebook: CPIC Středočeský kraj – Mladá Boleslav

Từ năm 2009, Cục Quản lý Cơ sở Tị nạn của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc đã tài trợ cho việc thực hiện chính 
sách hội nhập của Cộng hòa Séc tại mười vùng. Chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ MIỄN PHÍ.

Chúng tôi cung cấp:
• Tư vấn xã hội (luật lao đọng, vần đề cư trú, ghi danh, đăng ký vào các trường mẫu giáo / tiểu 

học, chăm sóc sức khỏe, các vấn đề bảo hiểm, v.v.)
• Tư vấn luật pháp
• Khoá học tiếng Séc ở nhiều cấp độ khác nhau, câu lạc bộ hội thoại
• Dịch vụ phiên dịch 
• Khoá học văn hoá xã hội
• Vận hành nơi làm việc có mạng và thư viện
• Nhân viên cộng đồng
• Các sự kiện giáo dục, văn hóa và xã hội, các sự kiện hỗ trợ sự hội nhập và các cuộc gặp gỡ 

của các dân tộc thiểu số với đa số quốc gia.
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LỜI CẢM ƠN

Xin gửi lời cảm ơn nồng nhiệt tới:

Mgr. Daniel Mark, phó thị trưởng Thành phố Mladá Boleslav

Mgr. Petr Dostál, trưởng phòng giáo dục, văn hoá và thể thao, Mladá Boleslav

Các hiệu trưởng trường tiểu học – paní Mgr. Jitce Houštecké, Mgr. Ivě Kollinové a Mgr. Brigitě 
Šulcové

Milanu Prunerovi, hiệu trưởng Kultury Mladá Boleslav và chủ tịch Quỹ tài trợ Šance pro děti

Bc. Ivě Crookston, MA, Rhom, điều phối viên thành phố về sự hòa nhập của trẻ em người nước ngoài 
và phòng ngừa sơ cấp

Veronice Dědinové, DiS, điều phối viên hoà nhập của người nước ngoài tại 8. ZŠ

Mgr. Lilii Šádkové, điều phối viên hoà nhập của người nước ngoài tại 9. ZŠ

Oldřichu Kyselovi, điều phối viên hoà nhập của người nước ngoài tại ZŠ Dr. Edvarda Beneše

Mgr. Janě Súkeníkové, trưởng phòng CPIC Mladá Boleslav

Bc. Petře Baborovské, điều phối viên các hoạt động giáo dục, Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

Mgr. Barboře Matějkové, nhân viên xã hội, Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

Quỹ tài trợ Šance pro děti của Mladá Boleslav– www.sanceprodeti.com
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Tác giả của đoạn văn bản:
Bc. Iva Crookston, MA, Rhom 
Mgr. Veronika Dědinová
Oldřich Kysela
Mgr. Lilia Šádková
Mgr. Iva Kollinová
Mgr. Jitka Houštecká

Hiệu đính:
Bc. Iva Crookston, MA, Rhom
Mgr. Jitka Houštecká

Phiên dịch: Hạnh Đỗ

Sau đây là những nhà đóng góp tài chính để tạo ra tập tài liệu này:
Sở giáo dục, văn hoá và thể thao thành phố Mladá Boleslav
Bộ nội vụ CH Séc trong dự án Các thành phố hỗ trợ sự hòa nhập của người nước ngoài ở cấp địa 
phương
Quỹ tài trợ Šance pro děti của thành phố Mladá Boleslav

Bản quyền Sở giáo dục, văn hóa và thể thao thành phố Mladá Boleslav, 2021


