
ОСВІТА УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ У МЛАДІ БОЛЕСЛАВІ 
 

 
Мета полягає в тому, щоб інтегрувати дітей і дорослих якомога швидше і ефективніше.Інтеграція базується на 
інтенсивному викладанні чеської мови на курсах чеської мови. Для отримання додаткової інформації 
зателефонуйте за номером 725 539 839 (носій мови) або безпосередньо в навчальному центрі готелю 
Koliba/Stefanie.  Щоб зареєструватися, якщо це можливо, приходьте особисто в будні дні з 8:00.m до 9:00.m.   
* Ми просимо вашого розуміння, адже щодня ми обробляємо близько 120 телефонних дзвінків і реєструємо близько 30-50 нових учнів.  

 
 
УРОКИ ДЛЯ ДІТЕЙ 
Заняття проходять з понеділка по п'ятницю в трьох 45-хвилинних блоках – з 8:00 год. до 10:45 год. в готелі 
Koliba/Stefanie – навчання буде проводитися в інших місцях в Младі Болеславі.  
 

• Діти віком від 3 до 4 років – діти цього віку наразі не приймаються до дитячих садків. 

• Діти віком від 5 до 6 років – клас для підготовки до чеського дитячого садка  

• Діти першого ступеня 
o 1-2 клас 
o 3-5 клас.  

• Діти другого ступеня з 6-го по 9-й клас 

• Клас для старшокласників  
 

У всіх класах діти регулярно проходять тестування. Метою навчання є їх здатність спілкуватися, бути в безпеці, що 
включає в себе можливість піклуватися про свої потреби. Тут співпраця батьків абсолютно необхідна. 
Відвідування школи є обов'язковим для дітей. Якщо дитина не відвідує уроки протягом одного тижня без 
пояснення причин, його виключають і місце дають  іншому.  
 
УРОКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
Заняття проходять по понеділках, середах і п'ятницях в двогодинних блоках - 12:00 - 14:00 і 14:00  
- 16:00 год. 
 

• Заняття для дорослих  
 
Ті, хто користується житлом в житлових приміщеннях в Млада Болеслав, мають обов'язкові курси чеської мови. 
Якщо вони не будуть ходити на курси, їм доведеться покинути ці об'єкти. 
 
КОНЦЕПЦІЯ ВИКЛАДАННЯ 
Викладання у всіх програмах відбувається тематично, де ми намагаємося охопити тематичні блоки для дітей  , по-
перше знайомство, вступ, основні дієслова, відмінювання – я можу, мені потрібно, бути, негативи і та створення 
простих речень з базовою лексикою. Для дорослих навчання поширюється тематичним блоком - 
працевлаштуванням і наприклад, візитами до лікаря і подібними необхідними ситуаціями, з якими вони можуть 
зіткнутися.  
 
ЗАКОНОДАВСТВО 
Починати ходити до звичайної школу доцільно тільки тоді, коли ваша дитина до цього готова і не сприймає це як 
стресову подію. Не варто поспішати з вступом в звичайну школу, спочатку необхідно вирішити більш постійне місце 
проживання, матеріальне і фінансове забезпечення. Протягом перших трьох місяців перебування в Чехії не 
обов'язково забезпечувати відвідування до звичайної школи. 
 
ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА 
Для дітей і дорослих, які відвідують курси чеської мови, є український психолог, який в першу чергу буде працювати 
в готельному комплексі Koliba/Stefanie. 



 


