
 

 

Zvláštní zápis pro děti a žáky, na které se 
vztahuje dočasná ochrana v souvislosti 
s válkou na Ukrajině  Mladá Boleslav 

1)  PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje v mateřské škole a je určeno pro děti 
zpravidla od 3 do 6 let, poslední rok před nástupem do základní školy je v ČR 
povinný.  

Pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 s ukrajinským občanstvím 
přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín 
zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/23 v Mladé Boleslavi na 6. 
června 2022 (13:00 – 15:00). Pokud je Vaše dítě narozeno od 1. 9. 2016 do 31. 
8. 2017, bude pro něj ve školním roce 2022/2023 předškolní vzdělávání 
povinné, a je tedy každopádně třeba jej zapsat v daném termínu do mateřské 
školy.  

Mateřskou školu volíte zpravidla podle místa pobytu. Pokud si nevíte rady, na 
webu města www.mb-net.cz najdete mapu školských obvodů. S žádostí o 
přijetí vám pomůže konkrétní mateřská škola, která má k dispozici také žádost 
v ukrajinském jazyce. Musíte předložit svůj doklad totožnosti a doklad o 
totožnosti dítěte (je možné použít vízum nebo jiný dokument). Nutné je také 
předložit potvrzení od dětského lékaře v ČR o očkování dítěte (s výjimkou dětí 
v povinném předškolním vzdělávání).  
 

Odkazy na webové stránky mateřských škol zřizovaných městem Mladá Boleslav: 
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 

 
Vyhláška statutární města o obvodech mateřských škol: 
OZV č.3 2019 - Školské obvody MŠ 
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2)  ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

Základní vzdělávání se uskutečňuje v základní škole a je určeno pro děti od 6 
let. Povinná školní docházka trvá 9 školních roků. Od září 2022 se povinná 
školní docházka bude vztahovat na děti narozené v období od 1. 9. 2007 do 
31. 8. 2016. Starší žáci budou zařazeni do ročníku zpravidla podle věku a bude 
využit individuální přístup pro postupnou integraci do vzdělávání.  

V Mladé Boleslavi využijte v termínu 8. června (14:00-18:00) registraci dětí 
k základnímu vzdělávání (2. -9. třída).  Je však možné, že základní škola 
nemusí mít pro přijetí dítěte nyní volné místo a můžete být tedy odmítnuti. 
V takovém případě bude situaci řešit zřizovatel nebo krajský úřad a určí jinou 
školu, která pro dítě místo bude mít. 

Pokud se vašeho dítěte týká zahájení povinné školní docházky v 1. třídě od 
září 2022, je třeba jej přihlásit k zápisu do základní školy. Pro občany Ukrajiny 
přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín 
zápisu do základních škol v Mladé Boleslavi na 8. června 2022 (14:00-18:00).  

Základní školu volíte zpravidla podle místa pobytu. Pokud si nevíte rady, na 
webu města www.mb-net.cz najdete mapu školských obvodů. S žádostí o 
přijetí vám pomůže konkrétní základní škola, která má k dispozici také žádost v 
ukrajinském jazyce. Musíte předložit svůj doklad totožnosti a doklad o 
totožnosti dítěte (je možné použít vízum nebo jiný dokument).  
 
Odkazy na webové stránky základních škol zřizovaných městem Mladá Boleslav: 
 
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/ 
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