
 

 

Спеціальний облік дітей та учнів, які 
підпадають під тимчасовий захист у 

зв’язку з війною в Україні Млада Болеслав 

 

1)  ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

Дошкільна освіта проходить в дитячому садку і призначена для дітей, як 
правило, від 3 до 6 років, останній рік перед вступом до початкової школи 
в ЧР є обов'язковим.  

Для дітей, які народилися з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2019 року з 
громадянством України, який прибув до Чехії у зв’язку із збройним 
конфліктом, датою зарахування до дитячого садка на 2022/23 навчальний 
рік у Млада-Болеславі визначено 6 червня 2022 року (13:00 - 15:00). 
Якщо ваша дитина народилася з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 
року, дошкільна освіта буде для неї обов’язковою в 2022/2023 
навчальному році, тому в цей період її необхідно записати до дитячого 
садка. 

Зазвичай ви вибираєте дитячий садок за місцем проживання. Якщо ви не 
знаєте, знайдете карту шкільних районів на сайті міста www.mb-net.cz Зі 
заявою на вступ вам допоможе конкретний дитсадок, який також має 
заяву українською мовою. Необхідно пред’явити документ, що посвідчує 
особу та документ, що підтверджує особу дитини (можна 
використовувати візу чи інший документ). Також необхідно подати 
довідку від педіатра в Чехії про щеплення дитини (за винятком дітей 
обов’язкового дошкільного навчання). 

Посилання на сайти дитячих садків, створених містом Млада Болеслав: 

https://www.4zsmb.cz/ 

https://www.6zsmb.cz/ 

https://8zsmb.cz/ 

https://www.zspastelka.cz/ 

https://www.skoladebr.cz/ 

https://ms-ctyrlistek9.webnode.cz 

https://www.msduha.estranky.cz 

https://www.mslaurinka.cz 

https://www.ms-pampeliska.cz 

https://www.msslunicko-mb.cz 

https://ms-stepanka9.webnode.cz 

Постанова міського статуту про райони дитячих садків: 

http://www.mb-net.cz/
https://www.4zsmb.cz/
https://www.6zsmb.cz/
https://8zsmb.cz/
https://www.zspastelka.cz/
https://www.skoladebr.cz/
https://ms-ctyrlistek9.webnode.cz/
https://www.msduha.estranky.cz/
https://www.mslaurinka.cz/
https://www.ms-pampeliska.cz/
https://www.msslunicko-mb.cz/
https://ms-stepanka9.webnode.cz/
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2)  ПОЧАТКОВА ОСВІТА  

 
Початковве навчання проходить в початковій школі і розраховане на дітей 
від 6 років. Обов'язкова освіта триває 9 шкільних років. З вересня 2022 
року обов'язкове шкільне навчання буде поширюватися на дітей, що 
народилися в період з 1. 9. 2007 р. по 31. 8. 2016 р. Старші учні будуть 
включатися в класи, як правило, відповідно до віку, для поступової 
інтеграції в освіту буде використовуватися індивідуальний підхід.  
 У Млада-Болеславі скористайтеся обліком дітей на базову освіту (2-9 
класи) 8 червня (14:00-18:00).  Однак можливо, що в початковій школі 
зараз може не бути вільного місця,  і тому Вам можуть відмовити. В цьому 
випадку ситуацією займеться засновник або крайова адміністрація, яка 
призначить Вам  іншу школу, в якій буде місце для дитини. 
Якщо Ваша дитина зацікавлена тим, щоб почати обов'язкове шкільне 
навчання в 1 класі з вересня 2022 року, необхідно записати її в 
початкову школу. Для громадян України, які приїжджають до Чехії у 
зв’язку із збройним конфліктом, кінцевим терміном зарахування до 
початкових шкіл міста Млада-Болеслав встановлено 8 червня 2022 року 
(14:00-18:00). 
Початкова школа зазвичай вибирається в залежності від місця 
проживання. Якщо Ви не знаєте як  то,  знайдете карту шкільних районів 
на сайті міста www.mb-net.cz  
Із заявою про прийом Вам допоможе конкретна початкова школа, в якій 
також є заява українською мовою. Ви повинні пред'явити свій документ, 
що засвідчує особу, і документ, що засвідчує особу дитини (можна 
використовувати візу або інший документ).  
 
Посилання на веб-сайти початкових шкіл, створених містом Млада Болеслав: 
https://www.1zsmb.cz/ 

http://www.2zsmb.cz/ 

http://www.zsbenese.cz/ 

https://www.4zsmb.cz/ 

https://www.5zsmb.cz/ 

https://www.6zsmb.cz/ 

https://www.zs7mb.cz/ 

https://8zsmb.cz/ 

https://www.zspastelka.cz/ 

https://www.skoladebr.cz/ 

https://mb-net.cz/assets/File.ashx?id_org=9629&id_dokumenty=69974
http://www.mb-net.cz/
https://www.1zsmb.cz/
http://www.2zsmb.cz/
http://www.zsbenese.cz/
https://www.4zsmb.cz/
https://www.5zsmb.cz/
https://www.6zsmb.cz/
https://www.zs7mb.cz/
https://8zsmb.cz/
https://www.zspastelka.cz/
https://www.skoladebr.cz/


 

 

 


