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ГАДААД ХҮҮХДҮҮДИЙН ЭЦЭГ ЭХЭД ГАДААД ХҮҮХДҮҮДИЙН ЭЦЭГ ЭХЭД ГАДААД ХҮҮХДҮҮДИЙН ЭЦЭГ ЭХЭД ГАДААД ХҮҮХДҮҮДИЙН ЭЦЭГ ЭХЭД 

ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТЗОРИУЛСАН СУРГАЛТЗОРИУЛСАН СУРГАЛТЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ

ЧЕХ СУРГУУЛЬЧЕХ СУРГУУЛЬЧЕХ СУРГУУЛЬЧЕХ СУРГУУЛЬ

ЧЕХИЙН СУРГУУЛИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ



Чехийн боловсролын тогтолцоо



Цэцэрлэг Цэцэрлэг Цэцэрлэг Цэцэрлэг ((((Mateřské školyMateřské školyMateřské školyMateřské školy,,,,MŠ)MŠ)MŠ)MŠ) –––– сургуулийн сургуулийн сургуулийн сургуулийн 
өмнөх боловсролөмнөх боловсролөмнөх боловсролөмнөх боловсрол

• 3 3 3 3 –––– 6 6 6 6 настай хүүхдүүдэд зориулагдсаннастай хүүхдүүдэд зориулагдсаннастай хүүхдүүдэд зориулагдсаннастай хүүхдүүдэд зориулагдсан....
• Цэцэрлэгийн бүртгэл нь зохих журмын дагуу сургуулийн өмнөх боловсролын Цэцэрлэгийн бүртгэл нь зохих журмын дагуу сургуулийн өмнөх боловсролын Цэцэрлэгийн бүртгэл нь зохих журмын дагуу сургуулийн өмнөх боловсролын Цэцэрлэгийн бүртгэл нь зохих журмын дагуу сургуулийн өмнөх боловсролын 

байгууллагад гаргасан өргөдөлийн дагуу хийгдэнэ. байгууллагад гаргасан өргөдөлийн дагуу хийгдэнэ. байгууллагад гаргасан өргөдөлийн дагуу хийгдэнэ. байгууллагад гаргасан өргөдөлийн дагуу хийгдэнэ. 
• Бүртгүүлэхэд шаардлагатай баримтууд :Бүртгүүлэхэд шаардлагатай баримтууд :Бүртгүүлэхэд шаардлагатай баримтууд :Бүртгүүлэхэд шаардлагатай баримтууд :

» Сургуулийн өмнөх боловсрол олгуулахаар гаргасан өргөдөлСургуулийн өмнөх боловсрол олгуулахаар гаргасан өргөдөлСургуулийн өмнөх боловсрол олгуулахаар гаргасан өргөдөлСургуулийн өмнөх боловсрол олгуулахаар гаргасан өргөдөл
» Хүүхдийн эмчийн дүгнэлтХүүхдийн эмчийн дүгнэлтХүүхдийн эмчийн дүгнэлтХүүхдийн эмчийн дүгнэлт
» Хүүхэддээ урьдчилан сэргийлэх болон хугацаат тарилгуудыг Хүүхэддээ урьдчилан сэргийлэх болон хугацаат тарилгуудыг Хүүхэддээ урьдчилан сэргийлэх болон хугацаат тарилгуудыг Хүүхэддээ урьдчилан сэргийлэх болон хугацаат тарилгуудыг 

хийлгүүлсэн тухай баримтхийлгүүлсэн тухай баримтхийлгүүлсэн тухай баримтхийлгүүлсэн тухай баримтхийлгүүлсэн тухай баримтхийлгүүлсэн тухай баримтхийлгүүлсэн тухай баримтхийлгүүлсэн тухай баримт
» Хуулийн хариуцагч Хуулийн хариуцагч Хуулийн хариуцагч Хуулийн хариуцагч ((((эцэг, эхэцэг, эхэцэг, эхэцэг, эх))))----ийн иргэний үнэмлэх буюу паспортийн иргэний үнэмлэх буюу паспортийн иргэний үнэмлэх буюу паспортийн иргэний үнэмлэх буюу паспорт
» Гадаадын иргэдээс нэмэлт баримт шаардаж болно. Энэ тухай Гадаадын иргэдээс нэмэлт баримт шаардаж болно. Энэ тухай Гадаадын иргэдээс нэмэлт баримт шаардаж болно. Энэ тухай Гадаадын иргэдээс нэмэлт баримт шаардаж болно. Энэ тухай 

мэдээллийг хүүхдийн Хуулийн хариуцагч нь Цэцэрлэгийн мэдээллийг хүүхдийн Хуулийн хариуцагч нь Цэцэрлэгийн мэдээллийг хүүхдийн Хуулийн хариуцагч нь Цэцэрлэгийн мэдээллийг хүүхдийн Хуулийн хариуцагч нь Цэцэрлэгийн 
эрхлэгчээс авч болно.эрхлэгчээс авч болно.эрхлэгчээс авч болно.эрхлэгчээс авч болно.

• Төлбөрийн төрлүүдТөлбөрийн төрлүүдТөлбөрийн төрлүүдТөлбөрийн төрлүүд::::
» Сургуулийн өмнөх сургалтын төлбөрСургуулийн өмнөх сургалтын төлбөрСургуулийн өмнөх сургалтын төлбөрСургуулийн өмнөх сургалтын төлбөр
» Хүүхдийн хоолны төлбөрХүүхдийн хоолны төлбөрХүүхдийн хоолны төлбөрХүүхдийн хоолны төлбөр



Ерөнхий боловсролын дунд сургуульЕрөнхий боловсролын дунд сургуульЕрөнхий боловсролын дунд сургуульЕрөнхий боловсролын дунд сургууль----ЕБДС ЕБДС ЕБДС ЕБДС 
(Základní škola(Základní škola(Základní škola(Základní škola,,,, ZŠ)ZŠ)ZŠ)ZŠ) ---- заавал олгогдох заавал олгогдох заавал олгогдох заавал олгогдох 

сургуулийн боловсролсургуулийн боловсролсургуулийн боловсролсургуулийн боловсрол
• 6 6 6 6 –––– 15 15 15 15 насандаа суралцананасандаа суралцананасандаа суралцананасандаа суралцана....
• Заавал олгогдох боловсролын сургалт нь Заавал олгогдох боловсролын сургалт нь Заавал олгогдох боловсролын сургалт нь Заавал олгогдох боловсролын сургалт нь 9 9 9 9 жил байна.жил байна.жил байна.жил байна.
• ЕБДСЕБДСЕБДСЕБДС----ийн 1 дүгээр ангийн бүртгэлийн 1 дүгээр ангийн бүртгэлийн 1 дүгээр ангийн бүртгэлийн 1 дүгээр ангийн бүртгэл ---- заавал олгогдох дунд боловсролын 1 дүгээр заавал олгогдох дунд боловсролын 1 дүгээр заавал олгогдох дунд боловсролын 1 дүгээр заавал олгогдох дунд боловсролын 1 дүгээр • ЕБДСЕБДСЕБДСЕБДС----ийн 1 дүгээр ангийн бүртгэлийн 1 дүгээр ангийн бүртгэлийн 1 дүгээр ангийн бүртгэлийн 1 дүгээр ангийн бүртгэл ---- заавал олгогдох дунд боловсролын 1 дүгээр заавал олгогдох дунд боловсролын 1 дүгээр заавал олгогдох дунд боловсролын 1 дүгээр заавал олгогдох дунд боловсролын 1 дүгээр 

ангийн сурагчдын албан ёсны бүртгэл нь 1 дүгээр сарын 15ангийн сурагчдын албан ёсны бүртгэл нь 1 дүгээр сарын 15ангийн сурагчдын албан ёсны бүртгэл нь 1 дүгээр сарын 15ангийн сурагчдын албан ёсны бүртгэл нь 1 дүгээр сарын 15----наас 2 дугаар сарын наас 2 дугаар сарын наас 2 дугаар сарын наас 2 дугаар сарын 
15151515----ны хооронд явагдах боловч хүүхдүүдийг хэдийд ч бүртгүүлж болно.ны хооронд явагдах боловч хүүхдүүдийг хэдийд ч бүртгүүлж болно.ны хооронд явагдах боловч хүүхдүүдийг хэдийд ч бүртгүүлж болно.ны хооронд явагдах боловч хүүхдүүдийг хэдийд ч бүртгүүлж болно.

• Хуулийн хариуцагч нь хүүхдийн ЕБДСХуулийн хариуцагч нь хүүхдийн ЕБДСХуулийн хариуцагч нь хүүхдийн ЕБДСХуулийн хариуцагч нь хүүхдийн ЕБДС----д суралцах хугацааг хойшлуулах талаар д суралцах хугацааг хойшлуулах талаар д суралцах хугацааг хойшлуулах талаар д суралцах хугацааг хойшлуулах талаар 
хүсэлт гаргаж болно. хүсэлт гаргаж болно. хүсэлт гаргаж болно. хүсэлт гаргаж болно. 

• Бүртгэлд шаардлагатай баримтуудБүртгэлд шаардлагатай баримтуудБүртгэлд шаардлагатай баримтуудБүртгэлд шаардлагатай баримтууд: : : : хүүхдийн төрсөний гэрчилгээ, хуулийн хүүхдийн төрсөний гэрчилгээ, хуулийн хүүхдийн төрсөний гэрчилгээ, хуулийн хүүхдийн төрсөний гэрчилгээ, хуулийн 
хариуцагчийн паспорт, хүүхдийн эрүүл мэндийн даатгалын баримтууд.хариуцагчийн паспорт, хүүхдийн эрүүл мэндийн даатгалын баримтууд.хариуцагчийн паспорт, хүүхдийн эрүүл мэндийн даатгалын баримтууд.хариуцагчийн паспорт, хүүхдийн эрүүл мэндийн даатгалын баримтууд.

• Дээд ангиудын бүртгэлийгДээд ангиудын бүртгэлийгДээд ангиудын бүртгэлийгДээд ангиудын бүртгэлийг хичээлийн жилийн хэдийд ч хийлгэж болно.хичээлийн жилийн хэдийд ч хийлгэж болно.хичээлийн жилийн хэдийд ч хийлгэж болно.хичээлийн жилийн хэдийд ч хийлгэж болно.
• Гэхдээ сүүлийн төгссөн ангийн дүнгийн баримтыг үзүүлэх шаардлагатай.Гэхдээ сүүлийн төгссөн ангийн дүнгийн баримтыг үзүүлэх шаардлагатай.Гэхдээ сүүлийн төгссөн ангийн дүнгийн баримтыг үзүүлэх шаардлагатай.Гэхдээ сүүлийн төгссөн ангийн дүнгийн баримтыг үзүүлэх шаардлагатай.



ЕБДС нь 2 шатлалтай байнаЕБДС нь 2 шатлалтай байнаЕБДС нь 2 шатлалтай байнаЕБДС нь 2 шатлалтай байна:   :   :   :   
1. 1. 1. 1. шатлалшатлалшатлалшатлал 1111---- 5555 дугаар анги /бага анги/дугаар анги /бага анги/дугаар анги /бага анги/дугаар анги /бага анги/
2. 2. 2. 2. шатлалшатлалшатлалшатлал 6666 –––– 9999 дүгээр анги /ахлах анги/дүгээр анги /ахлах анги/дүгээр анги /ахлах анги/дүгээр анги /ахлах анги/

���� Нэг ба хоёрдугаар шатлалын хоорондох шилжилт нь шууд хийгдэнэ. Нэг ба хоёрдугаар шатлалын хоорондох шилжилт нь шууд хийгдэнэ. Нэг ба хоёрдугаар шатлалын хоорондох шилжилт нь шууд хийгдэнэ. Нэг ба хоёрдугаар шатлалын хоорондох шилжилт нь шууд хийгдэнэ. 

• ЗаавалЗаавалЗаавалЗаавал олгогдохолгогдохолгогдохолгогдох боловсролынболовсролынболовсролынболовсролын сургалтынсургалтынсургалтынсургалтын заримзаримзаримзарим хэсгийгхэсгийгхэсгийгхэсгийг олонолонолонолон жилийнжилийнжилийнжилийн сургалттайсургалттайсургалттайсургалттай
гимназидгимназидгимназидгимназид суралцажсуралцажсуралцажсуралцаж болноболноболноболно....

8888 жилийнжилийнжилийнжилийн сургалттайсургалттайсургалттайсургалттай гимназидгимназидгимназидгимназид ЕБДСЕБДСЕБДСЕБДС----ийнийнийнийн 5555 дугаардугаардугаардугаар ангиангиангианги төгссөнтөгссөнтөгссөнтөгссөн хүүхэдхүүхэдхүүхэдхүүхэд• 8888 жилийнжилийнжилийнжилийн сургалттайсургалттайсургалттайсургалттай гимназидгимназидгимназидгимназид ЕБДСЕБДСЕБДСЕБДС----ийнийнийнийн 5555 дугаардугаардугаардугаар ангиангиангианги төгссөнтөгссөнтөгссөнтөгссөн хүүхэдхүүхэдхүүхэдхүүхэд
шалгалтшалгалтшалгалтшалгалт өгөнөгөнөгөнөгөн элсэжэлсэжэлсэжэлсэж болноболноболноболно....

• 6666 жилийнжилийнжилийнжилийн сургалттайсургалттайсургалттайсургалттай гимназидгимназидгимназидгимназид ЕБДСЕБДСЕБДСЕБДС----ийнийнийнийн 7777 дугаардугаардугаардугаар ангиангиангианги төгсөөдтөгсөөдтөгсөөдтөгсөөд элсэнээлсэнээлсэнээлсэнэ....
• ӨнөөдрийнӨнөөдрийнӨнөөдрийнӨнөөдрийн мөрдөгдөжмөрдөгдөжмөрдөгдөжмөрдөгдөж байгаабайгаабайгаабайгаа жураманджураманджураманджураманд гимназийнгимназийнгимназийнгимназийн элсэлтийнэлсэлтийнэлсэлтийнэлсэлтийн шалгалтыгшалгалтыгшалгалтыгшалгалтыг

чехчехчехчех хэл,хэл,хэл,хэл, математик,математик,математик,математик, ерөнхийерөнхийерөнхийерөнхий эрдмийнэрдмийнэрдмийнэрдмийн мэдлэгээрмэдлэгээрмэдлэгээрмэдлэгээр авдагавдагавдагавдаг....



Төлбөрийн төрлүүдТөлбөрийн төрлүүдТөлбөрийн төрлүүдТөлбөрийн төрлүүд::::
• ЗаримЗаримЗаримЗарим хувийнхувийнхувийнхувийн болонболонболонболон шашнышашнышашнышашны сургуулиудаассургуулиудаассургуулиудаассургуулиудаас бусадбусадбусадбусад дунддунддунддунд боловсролболовсролболовсролболовсрол олгохолгохолгохолгох
бүхбүхбүхбүх ЕБДСЕБДСЕБДСЕБДС ньньньнь төлбөргүйтөлбөргүйтөлбөргүйтөлбөргүй....
• БэлтгэлБэлтгэлБэлтгэлБэлтгэл бабабаба 1111 дүгээрдүгээрдүгээрдүгээр ангийнангийнангийнангийн сурагчдадсурагчдадсурагчдадсурагчдад 200200200200 KčKčKčKč----тойтойтойтой дүйцэхдүйцэхдүйцэхдүйцэх хэмжээнийхэмжээнийхэмжээнийхэмжээний үнэүнэүнэүнэ
бүхийбүхийбүхийбүхий сургалтынсургалтынсургалтынсургалтын материалыгматериалыгматериалыгматериалыг төлбөргүйтөлбөргүйтөлбөргүйтөлбөргүй олгоноолгоноолгоноолгоно....
• Дэвтэр,Дэвтэр,Дэвтэр,Дэвтэр, үзэг,үзэг,үзэг,үзэг, харандаа,харандаа,харандаа,харандаа, шугамшугамшугамшугам зэрэгзэрэгзэрэгзэрэг хичээлийнхичээлийнхичээлийнхичээлийн хэрэгслийгхэрэгслийгхэрэгслийгхэрэгслийг сурагчидсурагчидсурагчидсурагчид
өөрсдөөөөрсдөөөөрсдөөөөрсдөө худалдажхудалдажхудалдажхудалдаж авнаавнаавнаавна....
•СурахСурахСурахСурах бичиг,бичиг,бичиг,бичиг, сургалтынсургалтынсургалтынсургалтын номномномном материалыгматериалыгматериалыгматериалыг үнэгүйүнэгүйүнэгүйүнэгүй олгохолгохолгохолгох боловч,боловч,боловч,боловч, хичээлийнхичээлийнхичээлийнхичээлийн
жилийнжилийнжилийнжилийн эцэстэцэстэцэстэцэст буцаажбуцаажбуцаажбуцааж тушаахтушаахтушаахтушаах ((((нэгдүгээрнэгдүгээрнэгдүгээрнэгдүгээр ангиасангиасангиасангиас бусадбусадбусадбусад бүхбүхбүхбүх ангийнханангийнханангийнханангийнхан))))
ёстойёстойёстойёстой....
•СургуульСургуульСургуульСургууль дээрдээрдээрдээр явагддагявагддагявагддагявагддаг нэмэлтнэмэлтнэмэлтнэмэлт дугуйлан,дугуйлан,дугуйлан,дугуйлан, секцүүдсекцүүдсекцүүдсекцүүд ньньньнь ихэнхиихэнхиихэнхиихэнхи тохиолдолдтохиолдолдтохиолдолдтохиолдолд
төлбөртэйтөлбөртэйтөлбөртэйтөлбөртэй байдагбайдагбайдагбайдаг....
•СургуулийнСургуулийнСургуулийнСургуулийн хоолныхоолныхоолныхоолны газартгазартгазартгазарт төлбөртэйтөлбөртэйтөлбөртэйтөлбөртэй хооллонохооллонохооллонохооллоно....



Дунд сургууль Дунд сургууль Дунд сургууль Дунд сургууль –––– ирээдүйн мэргэжлийн ирээдүйн мэргэжлийн ирээдүйн мэргэжлийн ирээдүйн мэргэжлийн 
бэлтгэлбэлтгэлбэлтгэлбэлтгэл

• 15151515 наснааснаснааснаснааснаснаас ЕБДСЕБДСЕБДСЕБДС----ийгийгийгийг төгсөөдтөгсөөдтөгсөөдтөгсөөд дунддунддунддунд сургуульдсургуульдсургуульдсургуульд орноорноорноорно....
• ДундДундДундДунд сургуульсургуульсургуульсургууль ньньньнь ЕБДСЕБДСЕБДСЕБДС----ийнийнийнийн шуудшуудшуудшууд үргэлжлэлүргэлжлэлүргэлжлэлүргэлжлэл бөгөөдбөгөөдбөгөөдбөгөөд ирээдүйнирээдүйнирээдүйнирээдүйн мэргэжил,мэргэжил,мэргэжил,мэргэжил,
цаашдынцаашдынцаашдынцаашдын сургалтандсургалтандсургалтандсургалтанд бэлтгэнэбэлтгэнэбэлтгэнэбэлтгэнэ....
• СургуулийнСургуулийнСургуулийнСургуулийн сонголтсонголтсонголтсонголт ньньньнь сурагчийнсурагчийнсурагчийнсурагчийн сурлагынсурлагынсурлагынсурлагын амжилт,амжилт,амжилт,амжилт, өөрийнөөрийнөөрийнөөрийн сонирхолооссонирхолооссонирхолооссонирхолоос
хамаарнахамаарнахамаарнахамаарна....хамаарнахамаарнахамаарнахамаарна....
• СурагчСурагчСурагчСурагч ньньньнь өөрийнөөрийнөөрийнөөрийн сонгосонсонгосонсонгосонсонгосон сургуульдаасургуульдаасургуульдаасургуульдаа эхнийэхнийэхнийэхний элсэлтийнэлсэлтийнэлсэлтийнэлсэлтийн шалгалтшалгалтшалгалтшалгалт өгөхөгөхөгөхөгөх
мэдэгдэлээмэдэгдэлээмэдэгдэлээмэдэгдэлээ 3333 дугаардугаардугаардугаар сарынсарынсарынсарын 15151515----наас,наас,наас,наас, нарийннарийннарийннарийн мэргэжил,мэргэжил,мэргэжил,мэргэжил, авъяасавъяасавъяасавъяас шаардсаншаардсаншаардсаншаардсан
сургуульдсургуульдсургуульдсургуульд болболболбол 11111111 дүгээрдүгээрдүгээрдүгээр сарынсарынсарынсарын 15151515----нааснааснааснаас өмнөөмнөөмнөөмнө өгнөөгнөөгнөөгнө....
• ДундДундДундДунд сургуульсургуульсургуульсургууль ньньньнь гадаадынгадаадынгадаадынгадаадын хүүхдүүдэдхүүхдүүдэдхүүхдүүдэдхүүхдүүдэд зориуланзориуланзориуланзориулан элсэлтийнэлсэлтийнэлсэлтийнэлсэлтийн чехчехчехчех хэлнийхэлнийхэлнийхэлний
шалгалтыгшалгалтыгшалгалтыгшалгалтыг авахгүйавахгүйавахгүйавахгүй байхбайхбайхбайх эсвэлэсвэлэсвэлэсвэл ярилцлагаярилцлагаярилцлагаярилцлага хэлбэрээрхэлбэрээрхэлбэрээрхэлбэрээр авчавчавчавч болноболноболноболно....
• ИхэнхиИхэнхиИхэнхиИхэнхи тохиолдолдтохиолдолдтохиолдолдтохиолдолд дунддунддунддунд сургуульдсургуульдсургуульдсургуульд суралцахадсуралцахадсуралцахадсуралцахад чехчехчехчех хэлнийхэлнийхэлнийхэлний анхананхананхананхан шатнышатнышатнышатны
мэдлэгтэймэдлэгтэймэдлэгтэймэдлэгтэй байхбайхбайхбайх шаардлагашаардлагашаардлагашаардлага тавьдагтавьдагтавьдагтавьдаг....



Дунд сургуулийн төрлүүдДунд сургуулийн төрлүүдДунд сургуулийн төрлүүдДунд сургуулийн төрлүүд
ГимназиГимназиГимназиГимнази ((((GymnáziumGymnáziumGymnáziumGymnázium)))) –––– ерөнхийерөнхийерөнхийерөнхий эрдмийнэрдмийнэрдмийнэрдмийн бүрэнбүрэнбүрэнбүрэн дунддунддунддунд боловсролыгболовсролыгболовсролыгболовсролыг нилээднилээднилээднилээд
гүнзгийрүүлсэнгүнзгийрүүлсэнгүнзгийрүүлсэнгүнзгийрүүлсэн хэлбэрээрхэлбэрээрхэлбэрээрхэлбэрээр олгодоголгодоголгодоголгодог.... ТөгсөхдөөТөгсөхдөөТөгсөхдөөТөгсөхдөө шалгалтшалгалтшалгалтшалгалт ((((maturitmaturitmaturitmaturit)))) өгчөгчөгчөгч гэрчилгээгэрчилгээгэрчилгээгэрчилгээ
авнаавнаавнаавна.... ГимназиГимназиГимназиГимнази ньньньнь дээддээддээддээд болонболонболонболон мэргэжлийнмэргэжлийнмэргэжлийнмэргэжлийн дээддээддээддээд сургуульдсургуульдсургуульдсургуульд орохорохорохорох бэлтгэлбэлтгэлбэлтгэлбэлтгэл болжболжболжболж
өгдөгөгдөгөгдөгөгдөг.... СургалтынСургалтынСургалтынСургалтын хугацаахугацаахугацаахугацаа ньньньнь ихэнхиихэнхиихэнхиихэнхи тохиолдолдтохиолдолдтохиолдолдтохиолдолд 4444 жилжилжилжил байнабайнабайнабайна....

Тайлбар. ГимназидГимназидГимназидГимназид цаашидцаашидцаашидцаашид шуудшуудшуудшууд дээддээддээддээд сургуульдсургуульдсургуульдсургуульд орохорохорохорох зорилготойзорилготойзорилготойзорилготой хүүхдүүдхүүхдүүдхүүхдүүдхүүхдүүд элсэнэлсэнэлсэнэлсэн суралцдагсуралцдагсуралцдагсуралцдаг
бөгөөлбөгөөлбөгөөлбөгөөл ерөнхийерөнхийерөнхийерөнхий эрдмийнэрдмийнэрдмийнэрдмийн хичээлийгхичээлийгхичээлийгхичээлийг нилээднилээднилээднилээд гүнзгийрүүлэнгүнзгийрүүлэнгүнзгийрүүлэнгүнзгийрүүлэн үздэгүздэгүздэгүздэг.... ТөгссөнТөгссөнТөгссөнТөгссөн тохиолдолдтохиолдолдтохиолдолдтохиолдолд дээддээддээддээд сургуульдсургуульдсургуульдсургуульд
элсэхэлсэхэлсэхэлсэх бололцоотойбололцоотойбололцоотойбололцоотой.... ГэхдээГэхдээГэхдээГэхдээ мэргэжилмэргэжилмэргэжилмэргэжил олгодоггүйолгодоггүйолгодоггүйолгодоггүй....

МэргэжлийнМэргэжлийнМэргэжлийнМэргэжлийн бүрэнбүрэнбүрэнбүрэн дунддунддунддунд сургуульсургуульсургуульсургууль ((((StředníStředníStředníStřední odbornáodbornáodbornáodborná školaškolaškolaškola)))) –––– бүрэнбүрэнбүрэнбүрэн дунддунддунддунд
боловсролыгболовсролыгболовсролыгболовсролыг мэргэжлийнмэргэжлийнмэргэжлийнмэргэжлийн хамтхамтхамтхамт олгодоголгодоголгодоголгодог.... ТөгсөхдөөТөгсөхдөөТөгсөхдөөТөгсөхдөө шалгалтшалгалтшалгалтшалгалт өгнөөгнөөгнөөгнө.... МэргэжилМэргэжилМэргэжилМэргэжил ньньньнь
техниктехниктехниктехник----ажажажаж ахуй,ахуй,ахуй,ахуй, эдийнэдийнэдийнэдийн засаг,засаг,засаг,засаг, эрүүлэрүүлэрүүлэрүүл мэнд,мэнд,мэнд,мэнд, боловсролболовсролболовсролболовсрол болонболонболонболон бусадбусадбусадбусад чиглэлээрчиглэлээрчиглэлээрчиглэлээр
байнабайнабайнабайна.... СургалтынСургалтынСургалтынСургалтын хугацаахугацаахугацаахугацаа ньньньнь 4444 жилжилжилжил байнабайнабайнабайна....байнабайнабайнабайна.... СургалтынСургалтынСургалтынСургалтын хугацаахугацаахугацаахугацаа ньньньнь 4444 жилжилжилжил байнабайнабайнабайна....

Тайлбар.Тайлбар.Тайлбар.Тайлбар. Энэ төрөл нь Монголын техникум, техник мэргэжлийн дунд сургуультай  адил.  Энэ төрөл нь Монголын техникум, техник мэргэжлийн дунд сургуультай  адил.  Энэ төрөл нь Монголын техникум, техник мэргэжлийн дунд сургуультай  адил.  Энэ төрөл нь Монголын техникум, техник мэргэжлийн дунд сургуультай  адил.  Гимназиас Гимназиас Гимназиас Гимназиас 
ялгаатай нь ерөнхий эрдмийн хичээл арай бага ордог. Төгссөн тохиолдолд дээд сургуульд элсэх ялгаатай нь ерөнхий эрдмийн хичээл арай бага ордог. Төгссөн тохиолдолд дээд сургуульд элсэх ялгаатай нь ерөнхий эрдмийн хичээл арай бага ордог. Төгссөн тохиолдолд дээд сургуульд элсэх ялгаатай нь ерөнхий эрдмийн хичээл арай бага ордог. Төгссөн тохиолдолд дээд сургуульд элсэх 
бололцоотой. Гэхдээ элсэж , суралцаж чадаагүй тохиолдолд  эзэмшсэн мэргэжлээрээ ажиллах бололцоотой. Гэхдээ элсэж , суралцаж чадаагүй тохиолдолд  эзэмшсэн мэргэжлээрээ ажиллах бололцоотой. Гэхдээ элсэж , суралцаж чадаагүй тохиолдолд  эзэмшсэн мэргэжлээрээ ажиллах бололцоотой. Гэхдээ элсэж , суралцаж чадаагүй тохиолдолд  эзэмшсэн мэргэжлээрээ ажиллах 
боломжтой.боломжтой.боломжтой.боломжтой.

МэргэжлийнМэргэжлийнМэргэжлийнМэргэжлийн дунддунддунддунд сургуульсургуульсургуульсургууль ((((StředníStředníStředníStřední odbornéodbornéodbornéodborné učilištěučilištěučilištěučiliště,,,, SOU)SOU)SOU)SOU) –––– мэргэжлийнмэргэжлийнмэргэжлийнмэргэжлийн дунддунддунддунд
боловсролыгболовсролыгболовсролыгболовсролыг олгодоголгодоголгодоголгодог.... ТөгсөхдөөТөгсөхдөөТөгсөхдөөТөгсөхдөө мэргэжлийнмэргэжлийнмэргэжлийнмэргэжлийн шалгалтшалгалтшалгалтшалгалт өгдөгөгдөгөгдөгөгдөг.... СуралцахСуралцахСуралцахСуралцах
хугацаахугацаахугацаахугацаа ньньньнь 2222----3333 жилжилжилжил байнабайнабайнабайна.... СурагчидСурагчидСурагчидСурагчид ньньньнь төгссөнтөгссөнтөгссөнтөгссөн мэргэжлээрээмэргэжлээрээмэргэжлээрээмэргэжлээрээ мэргэжлийнмэргэжлийнмэргэжлийнмэргэжлийн
үнэмлэхүнэмлэхүнэмлэхүнэмлэх авахавахавахавах бабабаба хүсвэлхүсвэлхүсвэлхүсвэл мэргэжлээрээмэргэжлээрээмэргэжлээрээмэргэжлээрээ үргэлжлүүлэнүргэлжлүүлэнүргэлжлүүлэнүргэлжлүүлэн суралцахсуралцахсуралцахсуралцах боломжтойболомжтойболомжтойболомжтой....

ТайлбарТайлбарТайлбарТайлбар.... МонголынМонголынМонголынМонголын системээрсистемээрсистемээрсистемээр болболболбол техниктехниктехниктехник мэргэжлийнмэргэжлийнмэргэжлийнмэргэжлийн сургуульсургуульсургуульсургууль буюубуюубуюубуюу одоогийнхоородоогийнхоородоогийнхоородоогийнхоор сургалтсургалтсургалтсургалт
үйлдвэрлэлийнүйлдвэрлэлийнүйлдвэрлэлийнүйлдвэрлэлийн төвтэйтөвтэйтөвтэйтөвтэй адиладиладиладил.... ТөгсөхдөөТөгсөхдөөТөгсөхдөөТөгсөхдөө мэргэжилмэргэжилмэргэжилмэргэжил эзэмшижэзэмшижэзэмшижэзэмшиж гарнагарнагарнагарна.... ДээдДээдДээдДээд сургуульдсургуульдсургуульдсургуульд шуудшуудшуудшууд элсэхгүйэлсэхгүйэлсэхгүйэлсэхгүй бабабаба
үүнийүүнийүүнийүүний тулдтулдтулдтулд нэмжнэмжнэмжнэмж матуритийнматуритийнматуритийнматуритийн сургалтандсургалтандсургалтандсургалтанд хамрагдаххамрагдаххамрагдаххамрагдах шаардлагатайшаардлагатайшаардлагатайшаардлагатай....



Мэргэжлийн дээд сургууль Мэргэжлийн дээд сургууль Мэргэжлийн дээд сургууль Мэргэжлийн дээд сургууль ((((Vyšší odborné školyVyšší odborné školyVyšší odborné školyVyšší odborné školy,,,,VOŠ)VOŠ)VOŠ)VOŠ) ба ба ба ба 
Их, дээд сургууль Их, дээд сургууль Их, дээд сургууль Их, дээд сургууль ((((Vysoké školyVysoké školyVysoké školyVysoké školy,,,, VŠVŠVŠVŠ))))

• Мэргэжлийн өндөр зэрэг олгох матуритын Мэргэжлийн өндөр зэрэг олгох матуритын Мэргэжлийн өндөр зэрэг олгох матуритын Мэргэжлийн өндөр зэрэг олгох матуритын ((((боловсролын зэрэг авах улсын боловсролын зэрэг авах улсын боловсролын зэрэг авах улсын боловсролын зэрэг авах улсын 
шалгалт өгч тэнцсэн тохиолдолд матурит хийгдсэн Гэрчилгээ олгогддогшалгалт өгч тэнцсэн тохиолдолд матурит хийгдсэн Гэрчилгээ олгогддогшалгалт өгч тэнцсэн тохиолдолд матурит хийгдсэн Гэрчилгээ олгогддогшалгалт өгч тэнцсэн тохиолдолд матурит хийгдсэн Гэрчилгээ олгогддог))))
сургалт.сургалт.сургалт.сургалт.
• Мэргэжлийн дээд сургууль Мэргэжлийн дээд сургууль Мэргэжлийн дээд сургууль Мэргэжлийн дээд сургууль ((((VOŠVOŠVOŠVOŠ) ) ) ) нь ихэвчлэн 3 жил сургана. Төгсөхдөө нь ихэвчлэн 3 жил сургана. Төгсөхдөө нь ихэвчлэн 3 жил сургана. Төгсөхдөө нь ихэвчлэн 3 жил сургана. Төгсөхдөө 
мэрэгжлийн шалгалт өгөх бөгөөд дипломтой мэргэжилтэн мэрэгжлийн шалгалт өгөх бөгөөд дипломтой мэргэжилтэн мэрэгжлийн шалгалт өгөх бөгөөд дипломтой мэргэжилтэн мэрэгжлийн шалгалт өгөх бөгөөд дипломтой мэргэжилтэн ((((diplomovaný diplomovaný diplomovaný diplomovaný 
specialistspecialistspecialistspecialist---- DiS)DiS)DiS)DiS) гэсэн зэрэг авна.гэсэн зэрэг авна.гэсэн зэрэг авна.гэсэн зэрэг авна.

Их, дээд сургууль Их, дээд сургууль Их, дээд сургууль Их, дээд сургууль ((((VŠVŠVŠVŠ)))) нь ихэвчлэн 3 шатлалтай байна.нь ихэвчлэн 3 шатлалтай байна.нь ихэвчлэн 3 шатлалтай байна.нь ихэвчлэн 3 шатлалтай байна. Үүнд: Бакалавр Үүнд: Бакалавр Үүнд: Бакалавр Үүнд: Бакалавр • Их, дээд сургууль Их, дээд сургууль Их, дээд сургууль Их, дээд сургууль ((((VŠVŠVŠVŠ)))) нь ихэвчлэн 3 шатлалтай байна.нь ихэвчлэн 3 шатлалтай байна.нь ихэвчлэн 3 шатлалтай байна.нь ихэвчлэн 3 шатлалтай байна. Үүнд: Бакалавр Үүнд: Бакалавр Үүнд: Бакалавр Үүнд: Бакалавр 
((((сургалт нь 3сургалт нь 3сургалт нь 3сургалт нь 3----4 жил4 жил4 жил4 жил)))), үргэлжлэн Магистр , үргэлжлэн Магистр , үргэлжлэн Магистр , үргэлжлэн Магистр ((((1111----3 жил3 жил3 жил3 жил)))), Доктор , Доктор , Доктор , Доктор ((((3 жил3 жил3 жил3 жил))))....

• Зөвхөн их, дээд сургуульд л шинжлэх ухааны зэрэг авах боломжтой.Зөвхөн их, дээд сургуульд л шинжлэх ухааны зэрэг авах боломжтой.Зөвхөн их, дээд сургуульд л шинжлэх ухааны зэрэг авах боломжтой.Зөвхөн их, дээд сургуульд л шинжлэх ухааны зэрэг авах боломжтой.

• Элсэлтийн шалгалтЭлсэлтийн шалгалтЭлсэлтийн шалгалтЭлсэлтийн шалгалт –––– бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн ((((матурит хийсэнматурит хийсэнматурит хийсэнматурит хийсэн))))
Гэрчилгээг үзүүлнэ. Гадаадад матурит хийсэн бол энэхүү гэрчилгээг албан Гэрчилгээг үзүүлнэ. Гадаадад матурит хийсэн бол энэхүү гэрчилгээг албан Гэрчилгээг үзүүлнэ. Гадаадад матурит хийсэн бол энэхүү гэрчилгээг албан Гэрчилгээг үзүүлнэ. Гадаадад матурит хийсэн бол энэхүү гэрчилгээг албан 
ёсоор баталгаажуулсан байх шаардлагатай.  Элсэлтийн шалгалтуудын ёсоор баталгаажуулсан байх шаардлагатай.  Элсэлтийн шалгалтуудын ёсоор баталгаажуулсан байх шаардлагатай.  Элсэлтийн шалгалтуудын ёсоор баталгаажуулсан байх шаардлагатай.  Элсэлтийн шалгалтуудын 
төрөл нь элсэх сургууль, мэргэжлээс хамаарна.  төрөл нь элсэх сургууль, мэргэжлээс хамаарна.  төрөл нь элсэх сургууль, мэргэжлээс хамаарна.  төрөл нь элсэх сургууль, мэргэжлээс хамаарна.  



Сургуультай холбогдолтой эцэг, эхийн үүрэгСургуультай холбогдолтой эцэг, эхийн үүрэгСургуультай холбогдолтой эцэг, эхийн үүрэгСургуультай холбогдолтой эцэг, эхийн үүрэг
• ЗаавалЗаавалЗаавалЗаавал олгогдохолгогдохолгогдохолгогдох боловсролболовсролболовсролболовсрол ((((ЕБДСЕБДСЕБДСЕБДС))))----ынынынын сургалтсургалтсургалтсургалт ньньньнь 9999 жилжилжилжил байхбайхбайхбайх бөгөөдбөгөөдбөгөөдбөгөөд энээнээнээнэ
хугацаандхугацаандхугацаандхугацаанд хүүхдүүдхүүхдүүдхүүхдүүдхүүхдүүд албаналбаналбаналбан журмааржурмааржурмааржурмаар сургуульдсургуульдсургуульдсургуульд суралцахсуралцахсуралцахсуралцах ёстойёстойёстойёстой....
• ХичээлдХичээлдХичээлдХичээлд ирээгүйирээгүйирээгүйирээгүй тохиолдолдтохиолдолдтохиолдолдтохиолдолд сурагчсурагчсурагчсурагч тайлбартайлбартайлбартайлбар гаргадаггаргадаггаргадаггаргадаг.... СургуульСургуульСургуульСургууль бүрбүрбүрбүр
өөрийнөөрийнөөрийнөөрийн онцлогонцлогонцлогонцлог бүхийбүхийбүхийбүхий дотооддотооддотооддотоод журамтайжурамтайжурамтайжурамтай бөгөөдбөгөөдбөгөөдбөгөөд энэхүүэнэхүүэнэхүүэнэхүү журамджурамджурамджурамд энээнээнээнэ тухайтухайтухайтухай
тусгагдсантусгагдсантусгагдсантусгагдсан байдагбайдагбайдагбайдаг.... ГэхдээГэхдээГэхдээГэхдээ ямарямарямарямар чччч тохиолдолдтохиолдолдтохиолдолдтохиолдолд тайлбарыгтайлбарыгтайлбарыгтайлбарыг хичээлдхичээлдхичээлдхичээлд ирээгүйирээгүйирээгүйирээгүй
өдрийнхөөөдрийнхөөөдрийнхөөөдрийнхөө дараадараадараадараа өдөрөдөрөдөрөдөр ньньньнь гаргахгаргахгаргахгаргах ёстойёстойёстойёстой.... ХүүхэдХүүхэдХүүхэдХүүхэд жишээжишээжишээжишээ нь,нь,нь,нь, эмчилгэээмчилгэээмчилгэээмчилгээ хийлгэххийлгэххийлгэххийлгэх
болболболбол эцэгэцэгэцэгэцэг эхэхэхэх ньньньнь чөлөөгчөлөөгчөлөөгчөлөөг сургуулийнсургуулийнсургуулийнсургуулийн захиргаанаасзахиргаанаасзахиргаанаасзахиргаанаас урьдчиланурьдчиланурьдчиланурьдчилан авахавахавахавах ёстойёстойёстойёстой....
• ЭцэгЭцэгЭцэгЭцэг эхчүүдэхчүүдэхчүүдэхчүүд ньньньнь хүүхдийнхээхүүхдийнхээхүүхдийнхээхүүхдийнхээ сурлагынсурлагынсурлагынсурлагын явцадявцадявцадявцад хяналтхяналтхяналтхяналт тавьж,тавьж,тавьж,тавьж, сурагчийнсурагчийнсурагчийнсурагчийн• ЭцэгЭцэгЭцэгЭцэг эхчүүдэхчүүдэхчүүдэхчүүд ньньньнь хүүхдийнхээхүүхдийнхээхүүхдийнхээхүүхдийнхээ сурлагынсурлагынсурлагынсурлагын явцадявцадявцадявцад хяналтхяналтхяналтхяналт тавьж,тавьж,тавьж,тавьж, сурагчийнсурагчийнсурагчийнсурагчийн
дэвтэртэйдэвтэртэйдэвтэртэйдэвтэртэй тогтмолтогтмолтогтмолтогтмол танилцажтанилцажтанилцажтанилцаж байхбайхбайхбайх үүрэгтэйүүрэгтэйүүрэгтэйүүрэгтэй бөгөөдбөгөөдбөгөөдбөгөөд энээнээнээнэ тухайтухайтухайтухай багшбагшбагшбагш нартнартнартнарт ньньньнь
мэдүүлэхийнмэдүүлэхийнмэдүүлэхийнмэдүүлэхийн тулдтулдтулдтулд дүндүндүндүн бүрийнбүрийнбүрийнбүрийн ардардардард гарынгарынгарынгарын үсгээүсгээүсгээүсгээ зуржзуржзуржзурж байнабайнабайнабайна.... МөнМөнМөнМөн хичээлийнхичээлийнхичээлийнхичээлийн
хэрэгслийнхэрэгслийнхэрэгслийнхэрэгслийн ижижижиж бүрдэл,бүрдэл,бүрдэл,бүрдэл, хичээлийнхичээлийнхичээлийнхичээлийн бэлтгэл,бэлтгэл,бэлтгэл,бэлтгэл, гэрийнгэрийнгэрийнгэрийн даалгаврындаалгаврындаалгаврындаалгаврын биелэлтийгбиелэлтийгбиелэлтийгбиелэлтийг
тогтмолтогтмолтогтмолтогтмол хянажхянажхянажхянаж байхбайхбайхбайх үүрэгтэйүүрэгтэйүүрэгтэйүүрэгтэй....
• СургуулиасСургуулиасСургуулиасСургуулиас эцэгэцэгэцэгэцэг эхийнэхийнэхийнэхийн хурлыгхурлыгхурлыгхурлыг хийжхийжхийжхийж хүүхдийнхүүхдийнхүүхдийнхүүхдийн сурлага,сурлага,сурлага,сурлага, сахилгынсахилгынсахилгынсахилгын талаарталаарталаарталаар
мэдээллийгмэдээллийгмэдээллийгмэдээллийг өгдөгөгдөгөгдөгөгдөг.... ЭнэхүүЭнэхүүЭнэхүүЭнэхүү хуралхуралхуралхурал ньньньнь ихэнхиихэнхиихэнхиихэнхи тохиолдолдтохиолдолдтохиолдолдтохиолдолд эцэгэцэгэцэгэцэг эхийгэхийгэхийгэхийг заавалзаавалзаавалзаавал
ирэхийгирэхийгирэхийгирэхийг шаардахгүйшаардахгүйшаардахгүйшаардахгүй боловболовболовболов ч,ч,ч,ч, хүүхдийнхээхүүхдийнхээхүүхдийнхээхүүхдийнхээ төлөөтөлөөтөлөөтөлөө сургууль,сургууль,сургууль,сургууль, багшбагшбагшбагш нартайнартайнартайнартай
хамтранхамтранхамтранхамтран ажиллахадажиллахадажиллахадажиллахад ихихихих ачачачач холбогдолтойхолбогдолтойхолбогдолтойхолбогдолтой....



Хичээлийн жилийн зохион байгуулалтХичээлийн жилийн зохион байгуулалтХичээлийн жилийн зохион байгуулалтХичээлийн жилийн зохион байгуулалт
• ХичээлХичээлХичээлХичээл ньньньнь голдууголдууголдууголдуу 8888....00000000 цагтцагтцагтцагт эхэлж,эхэлж,эхэлж,эхэлж, багабагабагабага ангийнханангийнханангийнханангийнхан 12121212....30303030----аасаасаасаас хэтрэхгүй,хэтрэхгүй,хэтрэхгүй,хэтрэхгүй,
ахлахахлахахлахахлах ангийнханангийнханангийнханангийнхан үдээсүдээсүдээсүдээс хойшхойшхойшхойш хүртэлхүртэлхүртэлхүртэл хичээллэнэхичээллэнэхичээллэнэхичээллэнэ.... БагаБагаБагаБага ангийнангийнангийнангийн сурагчидсурагчидсурагчидсурагчид
ньньньнь хичээлийнхичээлийнхичээлийнхичээлийн дараадараадараадараа өдөрөдөрөдөрөдөр өнжүүлэхөнжүүлэхөнжүүлэхөнжүүлэх ((((družindružindružindružina)a)a)a)----дддд үдээсүдээсүдээсүдээс хойшхихойшхихойшхихойшхи цагуудцагуудцагуудцагууд
хүртэлхүртэлхүртэлхүртэл байхбайхбайхбайх боломжтойболомжтойболомжтойболомжтой....
• БүхБүхБүхБүх төрлийнтөрлийнтөрлийнтөрлийн сургуулийнсургуулийнсургуулийнсургуулийн хичээлийнхичээлийнхичээлийнхичээлийн жилжилжилжил ньньньнь тухайнтухайнтухайнтухайн жилийнжилийнжилийнжилийн 9999 дүгээрдүгээрдүгээрдүгээр
сарынсарынсарынсарын 1111----нднднднд эхэлж,эхэлж,эхэлж,эхэлж, дараадараадараадараа жилийнжилийнжилийнжилийн 8888 дугаардугаардугаардугаар сарынсарынсарынсарын 31313131----нднднднд дуусдагдуусдагдуусдагдуусдаг....
ХичээлийнХичээлийнХичээлийнХичээлийн жилжилжилжил ньньньнь сургалтынсургалтынсургалтынсургалтын бабабаба амралтынамралтынамралтынамралтын үеүүдэдүеүүдэдүеүүдэдүеүүдэд хуваагданахуваагданахуваагданахуваагдана....
СургалтынСургалтынСургалтынСургалтын үеүеүеүе ньньньнь ---- 9999 дүгээрдүгээрдүгээрдүгээр сарынсарынсарынсарын 1111----нднднднд эхэлжэхэлжэхэлжэхэлж дараадараадараадараа жилийнжилийнжилийнжилийн 6666 дугаардугаардугаардугаарСургалтынСургалтынСургалтынСургалтын үеүеүеүе ньньньнь ---- 9999 дүгээрдүгээрдүгээрдүгээр сарынсарынсарынсарын 1111----нднднднд эхэлжэхэлжэхэлжэхэлж дараадараадараадараа жилийнжилийнжилийнжилийн 6666 дугаардугаардугаардугаар
сарынсарынсарынсарын 30303030----нднднднд дууснадууснадууснадуусна....
•СургалтынСургалтынСургалтынСургалтын үеүеүеүе ньньньнь 1111 бабабаба 2222 дугаардугаардугаардугаар хагасхагасхагасхагас жилджилджилджилд хуваагданахуваагданахуваагданахуваагдана.... 1111 дүгээрдүгээрдүгээрдүгээр хагасхагасхагасхагас
жилжилжилжил ньньньнь 9999 дүгээрдүгээрдүгээрдүгээр сарынсарынсарынсарын 1111----нээснээснээснээс дараадараадараадараа жилийнжилийнжилийнжилийн 1111 дүгээрдүгээрдүгээрдүгээр сарынсарынсарынсарын 31313131 хүртэл,хүртэл,хүртэл,хүртэл, 2222
дугаардугаардугаардугаар хагасхагасхагасхагас жилжилжилжил ньньньнь 2222 дугаардугаардугаардугаар сарынсарынсарынсарын 1111----нээснээснээснээс 6666 дугаардугаардугаардугаар сарынсарынсарынсарын 30303030 хүртэлхүртэлхүртэлхүртэл
үргэлжилнэүргэлжилнэүргэлжилнэүргэлжилнэ.... СургалтынСургалтынСургалтынСургалтын хагасхагасхагасхагас жилжилжилжил бүртбүртбүртбүрт сурагчидсурагчидсурагчидсурагчид гэрчилгээгэрчилгээгэрчилгээгэрчилгээ ((((vysvědčenívysvědčenívysvědčenívysvědčení))))
олгогдоноолгогдоноолгогдоноолгогдоно....



Сурагчдын амралт Сурагчдын амралт Сурагчдын амралт Сурагчдын амралт –––– чөлөөтэй үе.чөлөөтэй үе.чөлөөтэй үе.чөлөөтэй үе.
• НамрынНамрынНамрынНамрын амралтамралтамралтамралт –––– 10101010 дугаардугаардугаардугаар сарынсарынсарынсарын 28282828----ныныныны ҮндэснийҮндэснийҮндэснийҮндэсний баярынбаярынбаярынбаярын өдрүүдэдөдрүүдэдөдрүүдэдөдрүүдэд

нэмжнэмжнэмжнэмж 2222 хоногхоногхоногхоног амранаамранаамранаамрана....
• ШинэШинэШинэШинэ жилийнжилийнжилийнжилийн амралтамралтамралтамралт –––– 12121212 дугаардугаардугаардугаар сарынсарынсарынсарын 23232323----нааснааснааснаас дараадараадараадараа оныоныоныоны 1111 дүгээрдүгээрдүгээрдүгээр

сарынсарынсарынсарын 2222 хүртэлхүртэлхүртэлхүртэл үргэлжилнэүргэлжилнэүргэлжилнэүргэлжилнэ....
• ХагасХагасХагасХагас жилийнжилийнжилийнжилийн амралтамралтамралтамралт –––– 1111 хоногхоногхоногхоног амранаамранаамранаамрана.... 1111 дүгээрдүгээрдүгээрдүгээр сарынсарынсарынсарын 29292929----нээснээснээснээс 4444 дүгээрдүгээрдүгээрдүгээр

сарынсарынсарынсарын 2222----ныныныны хоорондхоорондхоорондхооронд альальальаль нэгнэгнэгнэг БаасанБаасанБаасанБаасан гаригтгаригтгаригтгаригт тохионотохионотохионотохионо....
• ХаврынХаврынХаврынХаврын амралтамралтамралтамралт –––– 7777 хоногхоногхоногхоног амранаамранаамранаамрана.... СургуулийнСургуулийнСургуулийнСургуулийн байгаабайгаабайгаабайгаа хот,хот,хот,хот, дүүргээсдүүргээсдүүргээсдүүргээс

хамааранхамааранхамааранхамааран 2222 дугаардугаардугаардугаар сарынсарынсарынсарын сүүлийнсүүлийнсүүлийнсүүлийн 7777 хоногоосхоногоосхоногоосхоногоос 3333 дугаардугаардугаардугаар сарынсарынсарынсарын сүүлийнсүүлийнсүүлийнсүүлийн
долоодолоодолоодолоо хоногийнхоногийнхоногийнхоногийн хоорондхоорондхоорондхооронд тохионотохионотохионотохионо....долоодолоодолоодолоо хоногийнхоногийнхоногийнхоногийн хоорондхоорондхоорондхооронд тохионотохионотохионотохионо....

• УлаанУлаанУлаанУлаан өндөгнийөндөгнийөндөгнийөндөгний баярынбаярынбаярынбаярын амралтамралтамралтамралт –––– УлаанУлаанУлаанУлаан өндөгнийөндөгнийөндөгнийөндөгний баярынбаярынбаярынбаярын өмнөхөмнөхөмнөхөмнөх Пүрэв,Пүрэв,Пүрэв,Пүрэв,
БаасанБаасанБаасанБаасан гаригуудадгаригуудадгаригуудадгаригуудад тохионотохионотохионотохионо....
ТайлбарТайлбарТайлбарТайлбар.... УлаанУлаанУлаанУлаан өндөгнийөндөгнийөндөгнийөндөгний баярбаярбаярбаяр ньньньнь НямНямНямНям бабабаба ДавааДавааДавааДаваа гаригтгаригтгаригтгаригт дамжиндамжиндамжиндамжин тохиодогтохиодогтохиодогтохиодог....

• ЗуныЗуныЗуныЗуны амратамратамратамрат –––– 7777 дугаардугаардугаардугаар сарынсарынсарынсарын 1111----нээснээснээснээс 8888 дугаардугаардугаардугаар сарынсарынсарынсарын 31313131 хүртэлхүртэлхүртэлхүртэл
үргэлжилнэүргэлжилнэүргэлжилнэүргэлжилнэ....

• ЗохионЗохионЗохионЗохион байгуулалтынбайгуулалтынбайгуулалтынбайгуулалтын болонболонболонболон техникийнтехникийнтехникийнтехникийн гэхгэхгэхгэх мэтмэтмэтмэт шалтгаанааршалтгаанааршалтгаанааршалтгаанаар сургуулийнсургуулийнсургуулийнсургуулийн
захиралзахиралзахиралзахирал ньньньнь сурагчдадсурагчдадсурагчдадсурагчдад амралтынамралтынамралтынамралтын өдрүүдөдрүүдөдрүүдөдрүүд олгожолгожолгожолгож болноболноболноболно.... ГэхдээГэхдээГэхдээГэхдээ энээнээнээнэ амралтамралтамралтамралт
ньньньнь нэгнэгнэгнэг хичээлийнхичээлийнхичээлийнхичээлийн жилджилджилджилд 5555 хоногоосхоногоосхоногоосхоногоос илүүгүйилүүгүйилүүгүйилүүгүй байнабайнабайнабайна....



ХичээлүүдХичээлүүдХичээлүүдХичээлүүд

Хэл ба хэл зүйн харилцааХэл ба хэл зүйн харилцааХэл ба хэл зүйн харилцааХэл ба хэл зүйн харилцаа
Чех хэл, уран зохиолЧех хэл, уран зохиолЧех хэл, уран зохиолЧех хэл, уран зохиол
• Бага ангид Бага ангид Бага ангид Бага ангид –––– бичих, унших, ярих гэж хувааж үзнэ.бичих, унших, ярих гэж хувааж үзнэ.бичих, унших, ярих гэж хувааж үзнэ.бичих, унших, ярих гэж хувааж үзнэ.
• Ахлах ангид Ахлах ангид Ахлах ангид Ахлах ангид –––– уран зохиол, хэл зүй, найруулга зүй гэж хуваана.уран зохиол, хэл зүй, найруулга зүй гэж хуваана.уран зохиол, хэл зүй, найруулга зүй гэж хуваана.уран зохиол, хэл зүй, найруулга зүй гэж хуваана.
• Нэмэлт хэрэглэл шаардахгүй Нэмэлт хэрэглэл шаардахгүй Нэмэлт хэрэглэл шаардахгүй Нэмэлт хэрэглэл шаардахгүй ((((дэвтэр, бичгийн хэрэгслээс гаднадэвтэр, бичгийн хэрэгслээс гаднадэвтэр, бичгийн хэрэгслээс гаднадэвтэр, бичгийн хэрэгслээс гадна))))
Гадаад хэлГадаад хэлГадаад хэлГадаад хэл

Голчлон англи ба немц хэл судалдаг. Тухайн сургуулиас хамааран орос, Голчлон англи ба немц хэл судалдаг. Тухайн сургуулиас хамааран орос, Голчлон англи ба немц хэл судалдаг. Тухайн сургуулиас хамааран орос, Голчлон англи ба немц хэл судалдаг. Тухайн сургуулиас хамааран орос, • Голчлон англи ба немц хэл судалдаг. Тухайн сургуулиас хамааран орос, Голчлон англи ба немц хэл судалдаг. Тухайн сургуулиас хамааран орос, Голчлон англи ба немц хэл судалдаг. Тухайн сургуулиас хамааран орос, Голчлон англи ба немц хэл судалдаг. Тухайн сургуулиас хамааран орос, 
франц хэл үзэж болно. Голдуу бага ангид 1 гадаад хэл, ахлах ангиас 2 франц хэл үзэж болно. Голдуу бага ангид 1 гадаад хэл, ахлах ангиас 2 франц хэл үзэж болно. Голдуу бага ангид 1 гадаад хэл, ахлах ангиас 2 франц хэл үзэж болно. Голдуу бага ангид 1 гадаад хэл, ахлах ангиас 2 
дахь гадаад хэл нэмэгдэж орж эхэлдэг. дахь гадаад хэл нэмэгдэж орж эхэлдэг. дахь гадаад хэл нэмэгдэж орж эхэлдэг. дахь гадаад хэл нэмэгдэж орж эхэлдэг. 

МатематикМатематикМатематикМатематик
• 10101010----тын системд тоог бодох тын системд тоог бодох тын системд тоог бодох тын системд тоог бодох (+, (+, (+, (+, ----, x, :, x, :, x, :, x, : үйлдлүүдүйлдлүүдүйлдлүүдүйлдлүүд ), ), ), ), үл мэдэгдэгчийг үсгээр үл мэдэгдэгчийг үсгээр үл мэдэгдэгчийг үсгээр үл мэдэгдэгчийг үсгээр 

жишээлбэл,  жишээлбэл,  жишээлбэл,  жишээлбэл,  xxxx----ээр тэмдэглэсэн ээр тэмдэглэсэн ээр тэмдэглэсэн ээр тэмдэглэсэн тоонууд, геометрийн хичээлээр зөвхөн тоонууд, геометрийн хичээлээр зөвхөн тоонууд, геометрийн хичээлээр зөвхөн тоонууд, геометрийн хичээлээр зөвхөн 
зурах бус бусад тооцоо зурах бус бусад тооцоо зурах бус бусад тооцоо зурах бус бусад тооцоо ((((жишээлбэл, өнцгийн хэмжээ олох гэх мэтжишээлбэл, өнцгийн хэмжээ олох гэх мэтжишээлбэл, өнцгийн хэмжээ олох гэх мэтжишээлбэл, өнцгийн хэмжээ олох гэх мэт)))) хийх.хийх.хийх.хийх.

ХэрэгсэлХэрэгсэлХэрэгсэлХэрэгсэл: : : : шугамшугамшугамшугам, , , , гурвалжин шугамуудгурвалжин шугамуудгурвалжин шугамуудгурвалжин шугамууд, , , , гортиггортиггортиггортиг, , , , тооны машинтооны машинтооны машинтооны машин, , , , өнцөг хэмжигчөнцөг хэмжигчөнцөг хэмжигчөнцөг хэмжигч, , , , 
зураг зурах харандаа гэх мэтзураг зурах харандаа гэх мэтзураг зурах харандаа гэх мэтзураг зурах харандаа гэх мэт....



Хүн Хүн Хүн Хүн ---- ДэлхийДэлхийДэлхийДэлхий

Энэ төрлийн сэдэв нь нь бага ангид хэд хэдэн төрлийн хичээлээр орно. Энэ төрлийн сэдэв нь нь бага ангид хэд хэдэн төрлийн хичээлээр орно. Энэ төрлийн сэдэв нь нь бага ангид хэд хэдэн төрлийн хичээлээр орно. Энэ төрлийн сэдэв нь нь бага ангид хэд хэдэн төрлийн хичээлээр орно. 
• 1111----3 дугаар ангид 3 дугаар ангид 3 дугаар ангид 3 дугаар ангид Анхны мэдлэг Анхны мэдлэг Анхны мэдлэг Анхны мэдлэг ((((РРРРrvoukarvoukarvoukarvouka)))) –––– байгаль, хүмүүн, сургууль, байгаль, хүмүүн, сургууль, байгаль, хүмүүн, сургууль, байгаль, хүмүүн, сургууль, 
эрүүл мэндийн гэх мэт чиглэлээр.эрүүл мэндийн гэх мэт чиглэлээр.эрүүл мэндийн гэх мэт чиглэлээр.эрүүл мэндийн гэх мэт чиглэлээр.
• 4 дүгээр ангиас энэ сэдэв нь байгалийн шинжлэлийн суурь болох 4 дүгээр ангиас энэ сэдэв нь байгалийн шинжлэлийн суурь болох 4 дүгээр ангиас энэ сэдэв нь байгалийн шинжлэлийн суурь болох 4 дүгээр ангиас энэ сэдэв нь байгалийн шинжлэлийн суурь болох ----
Байгалийн ухаан Байгалийн ухаан Байгалийн ухаан Байгалийн ухаан (P(P(P(Přírodovědřírodovědřírodovědřírodověd)))),,,, Чех улсын түүх, газар зүйн үндсийг судлах Чех улсын түүх, газар зүйн үндсийг судлах Чех улсын түүх, газар зүйн үндсийг судлах Чех улсын түүх, газар зүйн үндсийг судлах 
---- Орон нутаг судлал Орон нутаг судлал Орон нутаг судлал Орон нутаг судлал (V(V(V(Vlastivědlastivědlastivědlastivěda)a)a)a) гэсэн 2 хичээл болон задарна.гэсэн 2 хичээл болон задарна.гэсэн 2 хичээл болон задарна.гэсэн 2 хичээл болон задарна.

Хүн Хүн Хүн Хүн ---- НийгэмНийгэмНийгэмНийгэм
Ахлах ангид Хүн Ахлах ангид Хүн Ахлах ангид Хүн Ахлах ангид Хүн –––– Дэлхий сэдэв нь өргөжин дараах хичээлүүд орноДэлхий сэдэв нь өргөжин дараах хичээлүүд орноДэлхий сэдэв нь өргөжин дараах хичээлүүд орноДэлхий сэдэв нь өргөжин дараах хичээлүүд орно::::
ТүүхТүүхТүүхТүүх –––– Чех улсын эрт үеэс одоог хүртэлхи түүх, холбогдол бүхий дэлхийн Чех улсын эрт үеэс одоог хүртэлхи түүх, холбогдол бүхий дэлхийн Чех улсын эрт үеэс одоог хүртэлхи түүх, холбогдол бүхий дэлхийн Чех улсын эрт үеэс одоог хүртэлхи түүх, холбогдол бүхий дэлхийн 
түүхтүүхтүүхтүүх
Иргэний боловсрол Иргэний боловсрол Иргэний боловсрол Иргэний боловсрол –––– иргэний эрх зүй ба түүнтэй холбогдолтой иргэний эрх зүй ба түүнтэй холбогдолтой иргэний эрх зүй ба түүнтэй холбогдолтой иргэний эрх зүй ба түүнтэй холбогдолтой 
асуудлуудыг судлана.асуудлуудыг судлана.асуудлуудыг судлана.асуудлуудыг судлана.



Хүн Хүн Хүн Хүн ---- БайгальБайгальБайгальБайгаль
Энэхүү төрлийн сэдэв нь хэдэн хэдэн хичээлээс бүрдэнэ.Энэхүү төрлийн сэдэв нь хэдэн хэдэн хичээлээс бүрдэнэ.Энэхүү төрлийн сэдэв нь хэдэн хэдэн хичээлээс бүрдэнэ.Энэхүү төрлийн сэдэв нь хэдэн хэдэн хичээлээс бүрдэнэ.
ФизикФизикФизикФизик –––– Физикийн хуулиуд, Физикийн хуулиуд, Физикийн хуулиуд, Физикийн хуулиуд, цахилгаан, оптик гэх мэтцахилгаан, оптик гэх мэтцахилгаан, оптик гэх мэтцахилгаан, оптик гэх мэт. . . . Хичээлийн буюу Хичээлийн буюу Хичээлийн буюу Хичээлийн буюу 
лабораторын ажлын эхэнд багш нь урьдчилсан зөвлөлгөө өгнө. лабораторын ажлын эхэнд багш нь урьдчилсан зөвлөлгөө өгнө. лабораторын ажлын эхэнд багш нь урьдчилсан зөвлөлгөө өгнө. лабораторын ажлын эхэнд багш нь урьдчилсан зөвлөлгөө өгнө. 
ХимиХимиХимиХими –––– химийн элементүүд,  урвал,  урвалын явц, байгалийн дахь химийн гол химийн элементүүд,  урвал,  урвалын явц, байгалийн дахь химийн гол химийн элементүүд,  урвал,  урвалын явц, байгалийн дахь химийн гол химийн элементүүд,  урвал,  урвалын явц, байгалийн дахь химийн гол 
бодисууд гэх мэт.бодисууд гэх мэт.бодисууд гэх мэт.бодисууд гэх мэт.
БиологБиологБиологБиолог –––– микроорганизмийн ертөнц, ургамал ба амьтан судлал, хүний анатом микроорганизмийн ертөнц, ургамал ба амьтан судлал, хүний анатом микроорганизмийн ертөнц, ургамал ба амьтан судлал, хүний анатом микроорганизмийн ертөнц, ургамал ба амьтан судлал, хүний анатом 
гэх мэт сэдвүүд.гэх мэт сэдвүүд.гэх мэт сэдвүүд.гэх мэт сэдвүүд.гэх мэт сэдвүүд.гэх мэт сэдвүүд.гэх мэт сэдвүүд.гэх мэт сэдвүүд.

Зураг Зураг Зураг Зураг ---- УрлалУрлалУрлалУрлал
Хөгжмийн боловсролХөгжмийн боловсролХөгжмийн боловсролХөгжмийн боловсрол –––– дуу, хөгжмийн нот, хөгжмийн зэмсэгүүд, хөгжмийн дуу, хөгжмийн нот, хөгжмийн зэмсэгүүд, хөгжмийн дуу, хөгжмийн нот, хөгжмийн зэмсэгүүд, хөгжмийн дуу, хөгжмийн нот, хөгжмийн зэмсэгүүд, хөгжмийн 
урлагийн бүтээлүүд гэх мэтурлагийн бүтээлүүд гэх мэтурлагийн бүтээлүүд гэх мэтурлагийн бүтээлүүд гэх мэт
Урлан бүтээх боловсролУрлан бүтээх боловсролУрлан бүтээх боловсролУрлан бүтээх боловсрол –––– зураг зурах, схем туурвих, урлан бүтээх төрөл зураг зурах, схем туурвих, урлан бүтээх төрөл зураг зурах, схем туурвих, урлан бүтээх төрөл зураг зурах, схем туурвих, урлан бүтээх төрөл 
бүрийн материал, техник хэрэгсэлтэй ажиллах гэх мэт.бүрийн материал, техник хэрэгсэлтэй ажиллах гэх мэт.бүрийн материал, техник хэрэгсэлтэй ажиллах гэх мэт.бүрийн материал, техник хэрэгсэлтэй ажиллах гэх мэт.



Хүн Хүн Хүн Хүн –––– Эрүүл мэндЭрүүл мэндЭрүүл мэндЭрүүл мэнд

Эрүүл мэндЭрүүл мэндЭрүүл мэндЭрүүл мэнд –––– эрүүл амьдралын үндэс, тамхи, мансууруулах бодисоос эрүүл амьдралын үндэс, тамхи, мансууруулах бодисоос эрүүл амьдралын үндэс, тамхи, мансууруулах бодисоос эрүүл амьдралын үндэс, тамхи, мансууруулах бодисоос 
урьдчилан сэргийлэх гэх мэт.урьдчилан сэргийлэх гэх мэт.урьдчилан сэргийлэх гэх мэт.урьдчилан сэргийлэх гэх мэт.

Биеийн тамирБиеийн тамирБиеийн тамирБиеийн тамир –––– төрөл бүрийн дасгалуудтөрөл бүрийн дасгалуудтөрөл бүрийн дасгалуудтөрөл бүрийн дасгалууд, , , , бөмбөгт тоглоомуудбөмбөгт тоглоомуудбөмбөгт тоглоомуудбөмбөгт тоглоомууд,…,…,…,…

Хүн Хүн Хүн Хүн –––– Хөдөлмөрийн орчинХөдөлмөрийн орчинХөдөлмөрийн орчинХөдөлмөрийн орчин
Хөдөлмөрийн хүмүүжилХөдөлмөрийн хүмүүжилХөдөлмөрийн хүмүүжилХөдөлмөрийн хүмүүжил –––– Төрөл бүрийн материал ашиглах ажлууд. Төрөл бүрийн материал ашиглах ажлууд. Төрөл бүрийн материал ашиглах ажлууд. Төрөл бүрийн материал ашиглах ажлууд. 

Жишээлбэл, газар боловсруулах, хоол хийх, мэдээлэл зүйн болон бусад Жишээлбэл, газар боловсруулах, хоол хийх, мэдээлэл зүйн болон бусад Жишээлбэл, газар боловсруулах, хоол хийх, мэдээлэл зүйн болон бусад Жишээлбэл, газар боловсруулах, хоол хийх, мэдээлэл зүйн болон бусад Жишээлбэл, газар боловсруулах, хоол хийх, мэдээлэл зүйн болон бусад Жишээлбэл, газар боловсруулах, хоол хийх, мэдээлэл зүйн болон бусад Жишээлбэл, газар боловсруулах, хоол хийх, мэдээлэл зүйн болон бусад Жишээлбэл, газар боловсруулах, хоол хийх, мэдээлэл зүйн болон бусад 
технологууд ашиглах гэх мэт. технологууд ашиглах гэх мэт. технологууд ашиглах гэх мэт. технологууд ашиглах гэх мэт. 

Мэргэжил сонголтын бэлтгэлМэргэжил сонголтын бэлтгэлМэргэжил сонголтын бэлтгэлМэргэжил сонголтын бэлтгэл –––– Зарим сургуульд ийм төрлийн хичээл ордог Зарим сургуульд ийм төрлийн хичээл ордог Зарим сургуульд ийм төрлийн хичээл ордог Зарим сургуульд ийм төрлийн хичээл ордог 
бөгөөд 8бөгөөд 8бөгөөд 8бөгөөд 8----9 дүгээр ангийн сурагчдад ямар сургуульд элсэн орох, ямар 9 дүгээр ангийн сурагчдад ямар сургуульд элсэн орох, ямар 9 дүгээр ангийн сурагчдад ямар сургуульд элсэн орох, ямар 9 дүгээр ангийн сурагчдад ямар сургуульд элсэн орох, ямар 
мэргэжил сонгох асуудлыг шийдвэрлэхэд нь тусалдаг. мэргэжил сонгох асуудлыг шийдвэрлэхэд нь тусалдаг. мэргэжил сонгох асуудлыг шийдвэрлэхэд нь тусалдаг. мэргэжил сонгох асуудлыг шийдвэрлэхэд нь тусалдаг. 



Үг зүйн тайлбар

Сурагчийн дэвтэр (Žákovská knížka, ŽK) – сурагчийн дүн, сурагчид багшаас өгсөн сайшаал,
зэмлэл зэргийг тэмдэглэсэн, багш-эцэг,эхийн харилцах дэвтэр

Бяцхан дэвтэр (Notýsek) – Бага насны хүүхдүүдийн хэрэглэдэг сурагчийн дэвтэр

Дүн (Známky) – Дүн нь 1 – 5 хүртэл байдаг бөгөөд хамгийн сайн дүн нь 1 (онцсайн-výborná),
хамгийн муу нь 5 (хангалтгүй-nedostate čná)

Гэрийн даалгавар (Domácí úkol,DÚ) – гэртээ хийхээр багшаас сурагчид өгсөн гэрийн
даалгавар. Сурагч нь даалгавараа хийгээд эцэг, эхийн гарын үсгийг зуруулсан байх ёстой.

Зэмлэл (Poznámka) – Сурагч буруу үйлдэл хийсэн тохиолдолд (сахилгагүйтэх, гэрийн
даалгавар хийгээгүй ирэх, багшийг үл сонсох гэх мэт) багшаас өгсөн зэмлэл.

Сайшаал (Pochvala ) – Хамт олондоо үлгэр дууриал болох, суралга, сахилга, спортын амжилтСайшаал (Pochvala ) – Хамт олондоо үлгэр дууриал болох, суралга, сахилга, спортын амжилт
гаргах зэрэгт багш сурагчийг сайшаана.

Донго (Důtka) – Сургуулийн дотоод журмыг удаа дараалан зөрчсөн тохиолдод донгодно.
Донгыг эхлээд ангийн багш, дараа нь захирал олгоно.

Тайлбар бичиг (Omluvenka) – Сурагч хичээлдээ очоогүй тохиолдолд шалтгааныг нь сурагчийн
дэвтэрт бичиж явуулна.

Бичгийн ажил (Písemka) – Хичээлийн явцад мэдлэгийг шалгах бичгийн шалгалт, тест
10, 5 минутын тест (Desetiminutovka, p ětiminutovka) – Богино хугацааны бичгийн шалгалт, тест
Цээж бичиг (Diktát) – Зөв бичгийг шалгасан бичгийн шалгалт

Аман шалгалт (Zkoušení) – Мэдлэг шалгах аман шалгалт



Сургуулийн дотоод зохион байгуулалт

ӨдөрӨдөрӨдөрӨдөр өнжүүлэхөнжүүлэхөнжүүлэхөнжүүлэх ((((ŠkolníŠkolníŠkolníŠkolní družinadružinadružinadružina)))) –––– багабагабагабага ангийнангийнангийнангийн сурагчдыгсурагчдыгсурагчдыгсурагчдыг хичээлийнхичээлийнхичээлийнхичээлийн дараадараадараадараа үлдээж,үлдээж,үлдээж,үлдээж, эцэг,эцэг,эцэг,эцэг, эхэхэхэх ньньньнь
ажлынажлынажлынажлын дараадараадараадараа иржиржиржирж авахавахавахавах хүртэлхүртэлхүртэлхүртэл тоглуулах,тоглуулах,тоглуулах,тоглуулах, даалгавардаалгавардаалгавардаалгавар хийлгүүлэххийлгүүлэххийлгүүлэххийлгүүлэх зэргээрзэргээрзэргээрзэргээр байлгадагбайлгадагбайлгадагбайлгадаг....

СургуулийнСургуулийнСургуулийнСургуулийн хоолныхоолныхоолныхоолны газаргазаргазаргазар ((((ŠkolníŠkolníŠkolníŠkolní jídelnajídelnajídelnajídelna)))) –––– СурагчдадСурагчдадСурагчдадСурагчдад өдрийнөдрийнөдрийнөдрийн хоолхоолхоолхоол өгөхөгөхөгөхөгөх зориулалттайзориулалттайзориулалттайзориулалттай.... ХоолХоолХоолХоол ньньньнь
төлбөртэйтөлбөртэйтөлбөртэйтөлбөртэй....

АнгийнАнгийнАнгийнАнгийн багшбагшбагшбагш ((((TřídníTřídníTřídníTřídní učitelučitelučitelučitel)))) –––– АнгиАнгиАнгиАнги бүрбүрбүрбүр ньньньнь сурагчдынсурагчдынсурагчдынсурагчдын зохионзохионзохионзохион байгуулалттайбайгуулалттайбайгуулалттайбайгуулалттай үйлүйлүйлүйл ажиллагаа,ажиллагаа,ажиллагаа,ажиллагаа,
удирдлагаудирдлагаудирдлагаудирдлага хариуцсанхариуцсанхариуцсанхариуцсан ангиангиангианги удирдсанудирдсанудирдсанудирдсан багштайбагштайбагштайбагштай байнабайнабайнабайна....

ЗахиралЗахиралЗахиралЗахирал ((((ŘeditelŘeditelŘeditelŘeditel)))) –––– СургуулийнСургуулийнСургуулийнСургуулийн өдөрөдөрөдөрөдөр тутмынтутмынтутмынтутмын үйлүйлүйлүйл ажиллагаа,ажиллагаа,ажиллагаа,ажиллагаа, зохионзохионзохионзохион байгуулалтынбайгуулалтынбайгуулалтынбайгуулалтын асуудлуудыгасуудлуудыгасуудлуудыгасуудлуудыг
хариуцанхариуцанхариуцанхариуцан сургуулийгсургуулийгсургуулийгсургуулийг удирданаудирданаудирданаудирдана....

ГэрчилгээГэрчилгээГэрчилгээГэрчилгээ ((((VysvědčeníVysvědčeníVysvědčeníVysvědčení)))) –––– СурагчийнСурагчийнСурагчийнСурагчийн сурлагынсурлагынсурлагынсурлагын дүн,дүн,дүн,дүн, сахилгасахилгасахилгасахилга батыгбатыгбатыгбатыг харуулсанхаруулсанхаруулсанхаруулсан баримтбаримтбаримтбаримт бичигбичигбичигбичиг....ГэрчилгээГэрчилгээГэрчилгээГэрчилгээ ((((VysvědčeníVysvědčeníVysvědčeníVysvědčení)))) –––– СурагчийнСурагчийнСурагчийнСурагчийн сурлагынсурлагынсурлагынсурлагын дүн,дүн,дүн,дүн, сахилгасахилгасахилгасахилга батыгбатыгбатыгбатыг харуулсанхаруулсанхаруулсанхаруулсан баримтбаримтбаримтбаримт бичигбичигбичигбичиг....
ГэрчилгээгГэрчилгээгГэрчилгээгГэрчилгээг сурагчсурагчсурагчсурагч бүртбүртбүртбүрт хичээлийнхичээлийнхичээлийнхичээлийн хагасхагасхагасхагас жилжилжилжил болгондболгондболгондболгонд олгоноолгоноолгоноолгоно....

АнгийнАнгийнАнгийнАнгийн хуралхуралхуралхурал ((((TřídníTřídníTřídníTřídní schůzkyschůzkyschůzkyschůzky)))) –––– ГолчлонГолчлонГолчлонГолчлон хичээлийнхичээлийнхичээлийнхичээлийн хагасхагасхагасхагас жилжилжилжил бүртбүртбүртбүрт болохболохболохболох бөгөөдбөгөөдбөгөөдбөгөөд эцэг,эцэг,эцэг,эцэг, эхчүүдэдэхчүүдэдэхчүүдэдэхчүүдэд
хүүхдийнхээхүүхдийнхээхүүхдийнхээхүүхдийнхээ сурлагынсурлагынсурлагынсурлагын амжилт,амжилт,амжилт,амжилт, сахилгасахилгасахилгасахилга батынбатынбатынбатын талаарталаарталаарталаар багшбагшбагшбагш нартайнартайнартайнартай ньньньнь нүүрнүүрнүүрнүүр тулантулантулантулан ярилцахярилцахярилцахярилцах
боломжболомжболомжболомж олгоноолгоноолгоноолгоно....

АмралтАмралтАмралтАмралт ((((PrázdninyPrázdninyPrázdninyPrázdniny)))) –––– СурагчдынСурагчдынСурагчдынСурагчдын хичээлдхичээлдхичээлдхичээлд явалгүйявалгүйявалгүйявалгүй амрахамрахамрахамрах өдрүүдөдрүүдөдрүүдөдрүүд....
ЗахирлынЗахирлынЗахирлынЗахирлын олгосонолгосонолгосонолгосон амралтамралтамралтамралт ((((ŘeditelskéŘeditelskéŘeditelskéŘeditelské volnovolnovolnovolno)))) –––– ЗахиралЗахиралЗахиралЗахирал ньньньнь ХичээлийнХичээлийнХичээлийнХичээлийн жилжилжилжил бүрбүрбүрбүр 5555 хоногийнхоногийнхоногийнхоногийн амралтамралтамралтамралт

олгохолгохолгохолгох эрхтэйэрхтэйэрхтэйэрхтэй байдагбайдагбайдагбайдаг....
АялалАялалАялалАялал ((((VýletVýletVýletVýlet)))) –––– СургуулиасСургуулиасСургуулиасСургуулиас гадуургадуургадуургадуур зохионзохионзохионзохион байгуулалттайгаарбайгуулалттайгаарбайгуулалттайгаарбайгуулалттайгаар аялахаялахаялахаялах
ХувийнХувийнХувийнХувийн сургалтынсургалтынсургалтынсургалтын төлөвлөгөөтөлөвлөгөөтөлөвлөгөөтөлөвлөгөө ((((IndividuálníIndividuálníIndividuálníIndividuální vzdělávacívzdělávacívzdělávacívzdělávací plánplánplánplán,,,, IVP)IVP)IVP)IVP) –––– ХэрэвХэрэвХэрэвХэрэв сурагчдадсурагчдадсурагчдадсурагчдад нэмэгдэлнэмэгдэлнэмэгдэлнэмэгдэл хичээлхичээлхичээлхичээл

оруулахоруулахоруулахоруулах шаардлагатайшаардлагатайшаардлагатайшаардлагатай гэжгэжгэжгэж үзвэлүзвэлүзвэлүзвэл сургуулиассургуулиассургуулиассургуулиас ХувийнХувийнХувийнХувийн сургалтынсургалтынсургалтынсургалтын төлөвлөгөөгтөлөвлөгөөгтөлөвлөгөөгтөлөвлөгөөг гаргажгаргажгаргажгаргаж
хэрэгжүүлдэгхэрэгжүүлдэгхэрэгжүүлдэгхэрэгжүүлдэг....


