Informace k zápisům k povinné školní docházce – školní rok 2020/2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády
k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci
zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat bez osobní
přítomnosti dětí ve škole.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou na školách zřizovaných městem Mladá Boleslav
v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.
Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech: 1.

– 30. dubna 2020.

I. Právní rámec
K zápisu se hlásí každé dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let věku. Děti, kterým bude šest od září
do konce prosince 2020, mohou být přijaty na doporučení školského poradenského zařízení a děti, které
dovrší 6 let od ledna do konce června 2021, lze přijmout na doporučení školského poradenského
zařízení a odborného lékaře.
1) Zákonný zástupce navštíví webové stránky dané školy, klikne na odkaz "

Online zápis"

a zobrazí se mu formulář, kde vyplní potřebné osobní údaje včetně kontaktních informací. Tento
formulář se poté ihned automaticky odešle do systému školy.
Po vyplnění formuláře zákonný zástupce dokončí formální část zápisu podpisem. Zákonný zástupce
si vyplněný pdf soubor vytiskne a podepsaný formulář do dané školy společně s kopií rodného listu
dítěte, případně kopií dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan
státu mimo EU) doručí:
a. Osobně – v období 20.4; 22.4.; 27.4.; 29. 4. 2020 vždy od 8.00 – do 11.00
po tel. domluvě tel.: 326 375 921
b. Poštou na adresu:
Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Mladá Boleslav, Svatovítská 574,
příspěvková organizace
Svatovítská 574,
293 01 Mladá Boleslav
c. Datovou schránkou: 38ys2cz
d. E-mailem s elektronickým podpisem na: sekretariat@4zsmb.cz
2) Zákonný zástupce v případě, že nemá možnost „Online zápisu“, si po telefonické
domluvě se školou (v období 20.4; 22.4.; 27.4.; 29. 4. 2020 vždy od 8.00 – do 11.00

po tel. domluvě tel.: 326 375 921 sjedná osobní návštěvu školy, kde bez přítomnosti
dítěte vyplní formulář o zápisu do ZŠ a předá škole kopií rodného listu dítěte,
případně kopii dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste
občan státu mimo EU)
Odklad povinné školní docházky
Zákonní zástupci dítěte, které mělo v loňském roce odklad školní docházky, potvrdí nástup dítěte do ZŠ
nejpozději ve dnech zápisu on-line formou.
Není-li dítě tělesně nebo duševně vyspělé, může zákonný zástupce požádat v době zápisu o odklad
povinné školní docházky. K odkladu školní docházky je třeba doložit písemnou žádost
o odklad školní docházky, kterou si rodič vyzvedne v době zápisu, písemné doporučení z pedagogickopsychologické poradny /PPP/ a písemné vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Tato potvrzení a písemnou žádost o odklad školní docházky je nutné odevzdat ZŠ do konce května
2020.
II. Organizace zápisu
Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném
školském obvodu naší školy.
Na zápis na naši školu mohou přijít i děti, které bydlištěm nepatří do naší spádové oblasti s možností,
že ředitel rozhodne o nepřijetí z kapacitních důvodů nebo nesplnění kritérií.
Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21:
- počet žáků do 1. ročníku pro šk. rok 2020/21 – jedna první třída – do výše povoleného počtu žáků
uvedené ve školském rejstříku
1. dítě s místem trvalého pobytu v obvodu školy (viz příloha č. 1)
2. dítě, jehož sourozenec je žákem naší školy
3. ostatní zájemci
Při větším počtu zájemců v rámci stejného kritéria rozhodne veřejné losování v určený den.
Stejné 1. třídy ve stejném obvodu otevírají také:

https://www.1zsmb.cz/

http://www.2zsmb.cz

Formální část
Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis k plnění povinné školní docházky. Žádost viz on-line zápis
nebo ve škole.
Motivační část - ZRUŠENO
Rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem a činnosti spojené s orientačním posouzením
školní připravenosti formou putování světem pohádek.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k povinné školní docházce
Ředitel školy rozhoduje ve správním řízení o přijetí k základnímu vzdělávání. Zákonný zástupce
si převezme rozhodnutí do vlastních rukou. Seznam přijatých dětí pod registračním číslem bude
zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy, rozhodnutí o nepřijetí bude
zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě. Proti rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat
ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.

V příloze č. 2 tohoto dokumentu nabízíme rodičům „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“
a „Jak pomoci svému dítěti“, kde se zákonní zástupci dozví, jak pracovat v případě potřeby s dítětem
na jeho dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky.

Příloha č. 1 – vyhláška č. 1/2018 statutárního města Mladá Boleslav, čl. 2
Školské obvody a společné školské obvody
1. Na základě dohody statutárního města Mladá Boleslav s obcí Vinec o vytvoření školského obvodu
se stanovuje část společného školského obvodu Základní školy Mladá Boleslav, Komenského nám.
91, příspěvkové organizace, Základní školy Mladá Boleslav, Komenského nám. 76, příspěvkové
organizace,
Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Mladá Boleslav, Svatovítská 574, příspěvkové
organizace, který tvoří ulice:
9. května, Adiny Mandlové, Alešova, Arbesova, B. Vohánkové, Bělská, Bezděčín, Bezděčínská,
Bezručova
(od Havlíčkovy k Čechově), Boháčkova, Borová, Boženy Němcové, Budovcova, Čechova
(od Havlíčkovy k Bezručově), Čejetice, Čejetičky – ulice bez označení, Českobratrské náměstí,
Dalovická, Dlouhá, Dobrovského, Folprechtova, Gellnerova, Gorkého, Hálkova, Havlíčkova
(od Jaselské k mjr. Frymla), Hilšerova, Hrubínova, Husova (od tř. Václava Klementa k Havlíčkově),
Chobotecká, Chrástecká, Chrást, Jabloňová, J. V. Sládka, Jana Augusty, Jaselská, Jasmínová,
Jiráskova (od Laurinovy k mjr. Frymla), K Podchlumí, Kalefova, Kateřiny Militké, Kezeliova,
Klaudiánova, Klicperova, Komenského náměstí, Kominické schody, Koněvova, Krajířova, Křížkovy
schody, Kupeckého, Laurinova (od tř. Václava Klementa k Ptácké), Lesní, Luční, Lukášova,
Mackova, Mahenova, Májová, Malá, Masná, Metoděje
Vlacha, Mileny Hážové, Mudrochova, Na Dubcích, Na Karmeli, Na Klenici, Na kozině, Na pískách,
Na stráni, Na Šafranici, Nádražní, náměstí Míru, náměstí Republiky (kromě čp. 1088, 760/35,
826/37, 807/39, 1006/41, 465/45, 906/47, 946, 1160, 1161, 977/55), Nezvalova, Nová, Okrajová,
Olbrachtova,
Palackého (od Jaselské k mjr. Frymla), Parková, Pivovarská, Pod Borkem, Podchlumí, Pod ořechy,
Pod skalou, Polní, Pražská brána, Pražská, Prostřední, Příčná, Ptácká, Regnerova, Rybničná,
Sirotkova (od Laurinovy k mjr. Frymla), Sladkovského, Sluneční, Starofarní, Staroměstské náměstí,
Svatovítská, Šámalova, Šrámkova, Štechova, Štěpánka, Štyrsova, Tolstého, Tovačovského,
tř. Václava Klementa
(od tř. T. G. Masaryka k mjr. Frymla), tř. T. G. Masaryka (od Dukelské
k náměstí Republiky kromě čp.
1086, 1085, 1084, 1078, 1455, 1072, 1077, 1071, 1076, 1070, 1075, 1069, 1068, 1067, 1066),
Tylova,
U cukrovaru, U hřiště, U Jizery, U letiště, U zastávky, U Židovského hřbitova, Václavkova
(od mjr. Frymla k Čechově), Vančurova (od Na Celně k Zahradníkově), Ve Skalici, Vinecká,
Viničná, Vodárenská, Vodkova, Východní, Zahradní, Zahradníkova, Železná.

Odkazy na webové stránky základních škol zřizovaných městem Mladá Boleslav:

I. https://www.1zsmb.cz/

II. http://www.2zsmb.cz/

III. http://www.zsbenese.cz/

IV.

https://www.4zsmb.cz/

V. https://www.5zsmb.cz/

VI. https://www.6zsmb.cz/

VII. https://www.zs7mb.cz/

VIII. https://8zsmb.cz/

IX. https://www.zspastelka.cz/

X. https://www.skoladebr.cz/

Příloha č. 2

Desatero pro rodiče
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo,
být samostatné v sebeobsluze
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu
na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici,
rukavice)
• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije
toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další
pomůcky, srovná hračky)
• postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• zvládá odloučení od rodičů
• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu,
dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
• je si vědomé zodpovědnosti za své chování
• dodržuje dohodnutá pravidla.
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
• spolupracuje ve skupině.
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje
se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy
v knize apod.)
• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily
i vyjádření pohybu)
• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř.
písmena)
• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

• řadí zpravidla prvky zleva doprava
• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje
(je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru
a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
• složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou
(písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
• reaguje správně na světelné a akustické signály.
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních
matematických pojmech
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné,
chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně
v rozsahu do pěti (deseti)
• porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí
o kolik je jeden větší či menší)
• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy,
hádanky, rébusy, labyrinty
• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera,
dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký).
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně
si zapamatovat a vědomě se učit
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj
aktuálně zajímavé)
• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a
reprodukovat, částečně i zhodnotit
• pamatuje si říkadla, básničky, písničky
• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže
vyvinout úsilí a dokončit je
• postupuje podle pokynů
• pracuje samostatně.

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití
s vrstevníky ve skupině
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi,
ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům
a rozhodnutí skupiny
• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno
se jimi řídit
• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky,
rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším).
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat
tvořivost Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy
apod.
• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo,
co bylo správné, co ne
• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
• zná celou řadu písní, básní a říkadel
• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou
divadelní roli.
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém
životě Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí,
kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný
vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí
telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno
se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě,
na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností
(např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví,
kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou
peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních
prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím,
s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich
vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady) • přiměřeným způsobem
se zapojí do péče o potřebné

• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura),
o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu
(o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti,
v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné,
neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení,
rozumí světelné signalizaci)
• zná faktory poškozující zdraví (kouření)
• uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí.
Jak můžete pomoci svým dětem
• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost
• – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte,
projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
• Vyprávějte dítěti a čtěte mu
• – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi
• – pěstujte tak jeho samostatnost
a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin
• – vedle obecné informovanosti rozšiřujete
i jeho slovní zásobu.
• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte
• – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání
a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně
to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování
• – příroda je velká tělocvična, prospěje
i vám.
• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou
• – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku
zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového
v době školní docházky.
• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní
společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém
prostředí apod.

V Mladé Boleslavi 25. 3. 2020

Mgr. Milouš Kašpar v.r.

Information on compulsory school enrollment - 2020/2021 school year

The Ministry of Education, Youth and Sports issued measures to organize compulsory school
attendance for the 2020/2021 school year in the context of government emergency measures to protect
the population in relation to coronavirus and COVID-19. Enrollment will take place without the
personal

presence

of

children

at

school.

Enrollments for compulsory education will take place at schools set up by the City of Mladá Boleslav in
accordance with legal regulations, but with the abandonment of some traditional practices. It will take
place

in

accordance

with

until

the

Education

Act,

30

ie

from

1

April

April

2020
2020.

1) The guardian visits the school's website, clicks on the "Online Enrollment" link and displays a form
where he or she will fill in the necessary personal information, including contact information. This form
is

then

automatically

sent

to

the

school

system

immediately.

After completing the form, the legal representative shall complete the formal part of the registration by
signing it. The legal representative prints out the completed pdf file and sends the signed form to the
school together with a copy of the child's birth certificate or copy of the permanent (long-term)
residence

permit

(if

you

are

a

non-EU

citizen):

a. In person - the time of delivery is always Monday and Wednesday (8: 00- 11:30), or on another date
by

telephone

arrangement

with

the

school

b.

By

post

c.

Data

box

d.

Email

with

electronic

signature

* If the legal guardian does not have the possibility to print the form, he / she will arrange for the given
school

to

print

directly

at

the

school.

2) The legal guardian, if he does not have the possibility of "Online enrollment", after a telephone
agreement with the school (Monday and Wednesday 8:00 - 11:30) arrange a personal visit to the school,
where without the presence of a child fill in the enrollment form and a copy of the child's birth
certificate, or a copy of the permanent residence permit (if you are a non-EU citizen)

Every child who has reached the age of 6 by 31 August 2020 is enrolled. Children who reach the age of
6 from September to the end of December 2020 may be admitted on the recommendation of the school
counseling center and children who reach the age of 6 years from January until the end of June 2021

may be admitted on the recommendation of the school counseling center and the specialist.
The pupil's legal guardians may elect a school outside the specified school district. However, preference
is given to admitting pupils with permanent residence in the district of the school, up to the number of
pupils permitted in the school register. The school districts are stipulated by the generally binding
Decree No. 1/2018, which can be found on the website of the town of Mladá Boleslav.
If the child is not physically or mentally mature after the age of 6, and if the legal representative so
requests in writing at the time of enrollment, the head teacher shall postpone the commencement of
compulsory education for one school year. The application must be accompanied by a recommendation
of

the

school

counseling

center

and

a

specialist

or

clinical

psychologist.

If a child has already been granted a deferral of compulsory education, it is not automatically accepted
for the following school year, but the guardian must again apply for admission to compulsory education.
He

can

apply

to

a

school

other

than

the

one

he

originally

applied

for.

The Director decides on admission to compulsory education. The list of admitted children will be
published in a publicly accessible place at the school and on the school's website; It is possible to appeal
against the decision of the school head to the regional authority through the school head office, where
the

application

was

not

Links to websites of elementary schools established by the town of 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/

granted.

2020/2021 оны хичээлийн жилд сургуульд бүртгүүлэх тухай
мэдээлэл
Засгийн Газраас COVID-19 коронавирусын халдвараас хүн амыг урьдчилан
сэргийлэх талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний дагуу Боловсрол,
залуучууд ба спортын яамнаас 2020-2021 оны хичээлийн жилд сургуульд
хүүхэд бүртгэх журамд өөрчлөлт гарсан. Хүүхэд сургуульд бүртгүүлэх
хүүхэд сургууль дээр биечлэн оролцохгүй.
Млада Болеслав хот үүсгэн байгуулсан бага сургуулиудын хувьд сургуульд
хүүхэд бүртгүүлэх ажил хууль эрх тогтоомжийн дагуу дагуу явагдах боловч
зарим уламжлагдаж ирсэн арга хэлбэр өөрчлөгдсөн байгаа. Өөрөөр хэлбэл
Боловсролын тухай хуулийн дагуу 2020 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн
4-р сарын 30-ны өдрүүдэд явагдана.

-

Хүүхдийн хууль ёсны төлөөлөгч нь тухайн сургуулийн вэб хуудасны "Online
zápis" гэсэн хэсэг рүү орж шаардлагатай мэдээллийг оруулах ба холбогдох
утас, хаяг зэргийг онлайнаар бөглөнө. Энэ хүснэгт нь шууд сургуулийн
системд автоматаар бүртгэгдэх юм.
Хүүхдийн хууль ёсны төлөөлөгч энэхүү хүснэгтийг бөглөсний дараа гарын үсэг
зурснаар хүснэгт бөглөж дуусгана. Хууль ёсны төлөөлөгч энэхүү хүснэгтийг pdf
форматаар хэвлэж гаргаад гарын үсэг зурсны дараа хүүхдийн төрсний
гэрчилгээний хуулбар, оршин суугаа байрны бичиг, удаан хугацаанд оршин
суух зөвшөөрлын ягаан карт зэргийн хуулбарыг бэлэн болгоод:
Даваа ба лхагва гаригуудын 8:00- 11:30 цагуудад эсвэл сургууль руу
утсаар ярьж цаг аваад тухайн хугацаанд өөрийн биеэр аваачиж өгөх
шаардлагатай
Шууангаар илгээнэ
Мэдээллийн хайрцаг ашиглаж болно
Цахимаар гарын үсэг зураад И-мэйл хаягаар илгээж болно.
*Хэрэв хүүхдийн хууль ёсны төлөөлөгч онлайн бөглөх боломжгүй бол тухайн
сургууль дээр биечлэн очиж бүртгүүлнэ.

-

Хэрэв хүүхдийн хууль ёсны төлөөлөгч „Online zápisu“-г онлайн бөглөх
боломжгүй тохиолдолд сургууль руу утсаар ярьж цаг аваад (Даваа ба лхагва
гаригуудын 8:00- 11:30 цагуудад) өөрийн биеэр очиж Хүүхэд бага сургуульд
бүртгүүлэх хүснэгтийг бөглөөд төрсний гэрчилгээний хуулбар, оршин суугаа
байрны бичиг, удаан хугацаанд оршин суух зөвшөөрлын ягаан карт зэргийн
хуулбартай хамтад бүртгэл хийж буй багшид өгнө.

2020.8.31-ний өдөр 6 нас хүрэх хүүхэд бүр зайлшгүй сургуульд бүртгүүлэх
журамтай. 2020 оны 9 сараас он дуусах хүртэл хугацаанд 6 нас хүрэх
хүүхдүүдийн хувьд сургуулийн зөвлөгөө өгөх байгууллагын зөвлөмжийн
дагуу, 2021 оны 1-р сараас 7 сарын 1 хүртэл хугацаанд 6 нас хүрэх
хүүхдүүдийг бас дээрх зөвлөгөө өгөх газрын зөвлөмжийн дагуу тус тус
бүртгэж авна.
Хүүхдийн хууль ёсны төлөөлөгч нь өөрийн оршин суугаа газраас өөр газарт
байрлах сургуульд бүртгүүлэх эрхтэй боловч сургуулиуд өөрийн оршин
суугаа хаягийн дагуу бүртгүүлж байгаа хүүхдийг давуу эрхтэй элсүүлж
авах үүрэгтэй байдаг. Гэхдээ тухайн сургуулийн албан ёсны бүртгэлд
заасан тооны дагуу хүүхэд элсүүлж авдаг. Тухайн дүүргийн харъяа
сургуулиудын жагсаалт Нийтээр мөрдөх № 1/2018 журамд зааж өгсөн ба
Млада Болеслав хотын вэб хуудаснаас олж үзэж болно.
Хэрэв тухайн хүүхэд 6 нас хүрсэн ч биеийн болон оюуны хөгжлийн хувьд үе
тэнгийн хүүхдүүдээс хоцрогдолтой байх тохиолдолд хүүхдийн хууль ёсны
төлөөлөгч нь сургуулийн бүртгэл явагдах хугацаанд захиралд хандаж
бичгээр өргөдөл гаргаж өгнө. Уг өргөдлөөс гадна Боловсролын зөвлөгөө
өгөх газрын, мэргэжлийн эмчийн эсвэл клиникийн сэтгэл судлаач эмчийн
тодорхойлолтыг хавсаргаж өгөх шаардлагатай.
Хүүхдийн сургуульд орох хугацааг хойшлуулсан тохиолдолд тухайн хүүхэд
дараачийн хичээлийн жилд автоматаар элсэж орно гэсэн үг биш бөгөөд
хүүхдийн хууль ёсны төлөөлөгч нь хүүхдийг дахиж сургуульд бүртгүүлэх
ёстой. Анх сургуульд орох хугацааг хойшлуулах хүсэлт гаргасан сургуулиас
өөр сургуульд бүртгүүлэх боломжтой.
Хүүхэд сургуульд бүртгэж авах эсэхийг сургуулийн захирал шийднэ.
Сургуульд шинээр элсэн орж буй хүүхдүүдийн нэрсийн жагсаалтыг
сургуулийн байранд хүмүүст харагдахаар газарт байрлуулах ба сургуулийн
вэб хуудсанд мөн жагсаалтыг нийтэлнэ. Харин сургуульд элсэж ороогүй
хүүхдийн тухай тушаалыг хүүхдийн хууль ёсны төлөөлөгчид хуулинд заасан
хугацаанд багтаж хүргүүлнэ.
Сургуулийн захирлын гаргасан тушаалын эсрэг Мужийн Тамгийн газарт
гомдол гаргаж болох ба уг гомдлыг сургуулийн захирлаар дамжуулж өгнө.
Млада Болеслав хот үүсгэн байгуулсан бага сургуулиудын вэб хуудсууд:
https://www.6zsmb.cz/
https://www.1zsmb.cz/
https://www.zs7mb.cz/
http://www.2zsmb.cz/
https://8zsmb.cz/
http://www.zsbenese.cz/
https://www.zspastelka.cz/
https://www.4zsmb.cz/
https://www.skoladebr.cz/
https://www.5zsmb.cz/

Thông tin về đăng ký nghĩa vụ đi học - năm học 2020/2021
Bộ Giáo dục, tuổi trẻ(Thanh niên) và Thể thao đã ban hành các biện pháp tổ chức đi học bắt buộc cho năm học
2020/2021 trong bối cảnh các biện pháp khẩn cấp của chính phủ để bảo vệ cho người dân liên quan đến
coronavirus - COVID-19. Việc đăng ký sẽ diễn ra mà không có sự hiện diện của trẻ em ở trường.
Đăng ký cho việc đi học bắt buộc sẽ diễn ra tại các trường học tại thành phố Mladá Boleslav theo quy định
của pháp luật, nhưng với việc từ bỏ một số thông lệ truyền thống. Nó sẽ được diễn ra theo Luật Giáo, tức là từ
ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020.
1)Người đại diện truy cập trang web của trường, nhấp vào liên kết "Online zápis -đăng ký trực tuyến" và hiển
thị một biểu mẫu và sẽ điền thông tin cá nhân cần thiết, bao gồm thông tin liên hệ. Mẫu này sau đó được tự động
gửi đến hệ thống trường học ngay lập tức.
Sau khi hoàn thành mẫu đơn, người đại diện sẽ ký tên . Đại diện pháp sẽ thực hiên qua PDF sau đó in ra và ký
vào biểu mẫu gửi mẫu đơn đã ký đến trường cùng với bản sao giấy khai sinh của trẻ em hoặc bản sao giấy
phép vĩnh trú hoặc cư trú (dài hạn) - (nếu bạn là công dân ngoài EU):
a. Trực tiếp - thời gian luôn luôn là Thứ Hai và Thứ Tư (8: 00- 11:30), hoặc vào một ngày khác qua thoả thuận
điện thoại với nhà trường
b. Qua đường bưu điện
c. Hộp thư dữ liệu
d. Email có chữ ký điện tửTrong trường hợp người đại diện hợp pháp không có khả năng in biểu mẫu sẽ thoả
thuận in trực tiếp tại trường.
2) Người đại diện , trong trường hợp không có khả năng "Online zápis- đăng ký trực tuyến", sau khi thỏa thuận
qua điện thoại với nhà trường (Thứ Hai và Thứ Tư 8:00 - 11:30) sắp xếp một chuyến thăm cá nhân đến trường
mà không có sự hiện diện của trẻ và điền vào mẫu đăng ký và nộp bản sao giấy khai sinh của trẻ em hoặc
bản sao giấy phép cư trú -vĩnh trú hoặc ( cư trú dài hạn ) (nếu bạn là công dân ngoài EU)
Đăng ký đối với trẻ đã 6 tuổi ( tức là sinh đến ngày ngày 31 tháng 8 năm 2020 ) . Đối với những trẻ đến 6 tuổi từ
tháng 9 đến hết tháng 12 năm 2020 có thể được nhận theo đề nghị của trung tâm tư vấn giáo dục ,đối với những
trẻ đến 6 tuổi từ tháng 1 đến hết tháng 6 năm 2021 có thể được nhận theo đề nghị của trung tâm tư vấn giáo dục
và các bác sỹ chuyên khoa.
Người đại diện của học sinh có thể chọn một trường bên ngoài khu vực qui định . Tuy nhiên, ưu tiên cho các
học sinh có hộ khẩu thường trú tại khu vực của trường, tối đa số học sinh được phép trong sổ đăng ký của
trường. Khu vực trường học được quy định bởi nghị định số 1/2018 , các bạn có thể truy cập trên trang thành
phố Mladá Boleslav.
Nếu trẻ chưa trưởng thành về thể chất hoặc tinh thần sau 6 tuổi và nếu người đại diện yêu cầu bằng văn bản tại
thời điểm đăng ký , hiệu trưởng của trường học sẽ hoãn việc đến trường bắt buộc thêm một năm. Đơn xin phải
được kèm theo lời giới thiệu của trung tâm tư vấn giáo dục hoặc bác sỹ chuyên khoa hoặc nhà tâm lý học lâm
sàng.
Nếu trẻ đã được phép hoãn đi học , không có nghĩa là được tự động chấp nhận cho năm học tiếp theo, người đại
diện lại phải nộp đơn xin nhập học vào giáo dục bắt buộc. Có thể nộp đơn vào một trường khác với trường mà
đã đăng ký ban đầu.
Việc nhập học vào giáo dục bắt buộc sẽ do hiệu trưởng quyết định . Danh sách trẻ em được nhận vào học sẽ
được công bố công khai tại trường và trên trang web của trường, quyết định không nhận học sẽ được gửi cho
người đại diện đúng theo thời hạn qui định . Có thể kháng cáo quyết định của hiệu trưởng tới cơ quan cấp tỉnh
thông qua ban giám hiệu nhà trường nơi đã không chấp nhận đơn.
Chỉ dẫn đến các trang web của các trường tiểu học của thành phố 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

Информация о регистрации в систему обязательного обучения
основной школы - учебный год 2020/2021
Informace k zápisům k povinné školní docházce – školní rok 2020/2021
Министерство просвещения, молодежи и физкультуры в связи с чрезвычайным положением об
охране жителей от коронавируса и заболевания COVID-19 вводит меры по организации
регистрации детей в систему обязательного обучения основной школы в учебном году 2020/2021.
Регистрация будет проходить без личного присутствия детей в школе.
Регистрация детей в систему обязательного обучения основной школы будет проходить во
всех школах, принадлежащих Муниципалитету города Млада Болеслав в рамках юридических
норм, но без некоторых традиционных приемов. Мероприятие будет проходить в сроке,
указанном в Законе о школе, т. е. в сроке с 1 апреля 2020 до 30 апреля 2020.
1) Законный представитель ребенка посмотрит вебсайт желаемой школы, выберет "Online
zápis", откроет анкету, заполнит необходимые личные данные, вкючая конкретную
информацию. Заполненная анкета сразу автоматически отправяетя в систему школы.
После заполнения анкеты

поставит законный представитель ребенка в конце анкеты свою подпись.
Законный представитель ребенка распечатает заполненную анкету в pdf, поставит свою
подпись и вместе с документами - копией свидетельства о рождении ребенка и копией
разрешения на постоянное/долгосрочное жительство (для граждан из третьих стран/вне
Евросоюза), отправит в школу:
-

Лично – по понедельникам или по средам (с 8:00 до 11:30) или в другое время после телефонного
уведомления школы

-

По почте

-

Через облачное хранилище

-

По е–майлу с электронной подписью
*В случае отсутствия возможности распечатать анкету,
договорится со школой и распечатает анкету в школе.

законный представитель ребенка

2) Нет ли у законного представителя ребенка возможности регистрации „Online“, позвонит в школу (по
понедельникам или по средам с 8:00 до 11:30), договорится о личной встрече в школе, без присутствия ребенка
заполнит анкету регистрации в систему обязательного обучения основной школы и в то же время передаст
документы - копию свидетельства о рождении ребенка и копию разрешения на постоянное/

долгосрочное жительство (для граждан из третьих стран/вне Евросоюза).

Регистрация разрешается детям, которым

исполнилось до 31 августа 6 лет. Детям, которым
исполнится 6 лет в течение сентября – декабря 2020 г., возможно регистрироваться
только на основе удостоверения детского психолога. Детям, которым исполнится 6 лет в
течение января – конца июня 2021 г., возможно регистрироваться только на основе
удостоверения детского психолога и специалиста.
Законному представителю ребенка предоставляется возможность выбрать школу мимо
назначенный район школы. Первоначально принимаются ученики с местом жительства в

данном районе школы, т. е. до максимального количества учеников, указанном в
школьном реестре. Районы школ даны Общим постановлением номер 1/2018, см. сайт
города Млада Болеслав.
При наличии физических или умственных

ограничений 6-летнего ребенка придется законному
представителю ребенка попросить в течение регистрации у директора школы
отклонения от регистрации в систему обязательного обучения основной школы на один
год. Вместе с заявлением необходимо законному представителю ребенка доложить
положительное удостоверение детского психолога и специалиста или клинического
психолога.
Решила ли школа не принять ребенка в систему обязательного обучения основной школ ы в настоящем
учебном году, не значит, что он автоматически принят в систему обязательного обучения в следующем
учебном году. Ему придется в следующем году снова пройти всю процедуру регистрации, и даже дается
возможность зарегистрироваться в другой школе, чем в первый раз.
Окончательное решение о поступлении ребенка в систему обязательного обучения определяет директор
школы. Список, поступивших детей будет выложен на общедоступном месте в школе и

на сайте школы, решение о непоступлении получит законный представитель ребенка в
сроке указанном юристдикцией. Против решения директора возможно подать аппеляцию
в областной муниципалитет посредством школы, где отказались от принятия ребенка.
Список вебсайтовских страниц основных

школ, входящих в Муниципалитет города Млада

Болеслав:
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/

