
Đăng ký vào lớp 1 

  

Do dịch Covid-19 nên năm nay đăng ký lớp 1 sẽ không có mặt của các cháu ở trường! Nếu 

được thì hãy hoàn tất mọi thứ online. 

Dành cho các cháu:  

- sinh vào ngày 1. 9. 2014 – 31. 8. 2012015 

- có lệnh đi học  (1. 9. 2013 – 31. 8. 2014) 

 

Khi nào đăng ký được:  

1. – 30. tháng tư 2021 

Để biết ngày đăng ký cụ thế hãy vào trang web của trường học bạn đã lựa chon.  

Thông tin đăng ký vào lớp 1 ở các thành phố: 

Ústí nad Labem  Teplice Chomutov  Děčín Litoměřice  Most Louny 

 

Các bước đăng ký học lớp 1:  

1.   Điền đơn xin học lớp 1. 

Đơn bạn có thể: - điền online (tìm hiểu xem trường mình lựa chọn có dùng e-prihlaska ) 

   - tải từ trang web của nhà trường  

   - hẹn nhà trường để đến lấy đơn xin học 

2. Cả hai phụ huynh đều phải ký đơn xin học. 

 

Đi đăng ký cần phải mang gì theo: 

Hãy truy cập trang của trường học để biết rõ nhà trường yêu cầu gì.  

 

Thường lệ nhà trường yêu cầu có: 

- thẻ cư trú hoặc hộ chiếu 

- giấy khai sinh  

- bản sao của văn bản quyết định cho học muộn - Rozhodnutí o udělení odkladu (chỉ dành 

cho các bạn nhận được quyết định đó trong năm ngoái).     

- giấy ủy quyền được đại diện cho đứa trẻ (nếu không phải là bố mẹ của đứa trẻ). 

 

Tất cả giấy tờ có thể gửi bản sao hoặc scan gửi cho nhà trường.  

 

https://centrumcizincu.cz/wp-content/uploads/2021/03/Zapis-do-ZS-UL.pdf
https://centrumcizincu.cz/wp-content/uploads/2021/03/zapis-do-ZS_TP.pdf
https://centrumcizincu.cz/wp-content/uploads/2021/03/zapis-do-ZS_CV.pdf
https://centrumcizincu.cz/wp-content/uploads/2021/03/Zapis-do-ZS_MO.pdf
https://centrumcizincu.cz/wp-content/uploads/2021/03/Zapis-do-ZS_LN.pdf


Nộp đơn như nào:  

1. Gửi vào hòm thư điện tử của nhà trường (mỗi trường có 1 mã điện tử riêng) 
2. Gửi bằng e-mailem nhưng phải bao gồm chữ ký điện tủ (không thể gửi e-mail bình 

thường), 
3. Gửi bưu điện 
4. Trực tiếp đưa cho nhà trường (nên gọi điện hẹn trước với nhà trường để tránh tụ tập 

quá mức quy định 

Xin học muộn một năm 

 Bạn có quyền xin cho con đi học muộn một năm. Nhưng bạn phải cho con bạn đi khám ở 
trung tâm tư vấn về giáo dục và tâm lý (PPP).  

 Nếu có đơn giới thiệu từ trung tâm tư vấn về giáo dục và tâm lý hoặc từ trung tâm giáo dục 
(SPC), hãy nộp đơn đó cho nhà trường cùng với đơn xin học muộn cho con.   

Gặp gỡ online 
- Thông tin về quá trình xin học 
- lựa chọn trường như nào 
- các con nên biết gì trước khi đi học 
- Học muộn một năm 
- bài tập tiéng Séc dành cho các cháu 
 
Thời gian gặp gỡ:  
18. 3. 2021 từ 17.00 đến 19:00 – chủ đề: Xin học lớp 1 ở  Ústí nad Labem 
- có dịch vụ phiên dịch nếu cần 
Đăng ký tại đây. 
 
29. 3. 2021 từ 17.300 đến 19:30 – chủ đề: Xin học lớp 1 ở  tỉnh Ústí  
– phiên địch sang Tiếng Mongolia  
Đăng ký tại đây. 
 
1. 4. 2021 từ 16.00 đến 18:00 – chủ đề: Xin học lớp 1 ở  tỉnh Ústí 
– phiên dịch sang tiếng Nga 
Đăng ký tại đây. 
 
2. 4. 2021 từ 17.00 đến 19:00 – chủ đề: Xin học lớp 1 ở  tỉnh Ústí  
– phiên dịch sang Tiếng Việt  
Đăng ký tại đây. 
 
 
 
 

Projekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/28/02 je financován Evropskou unií v rámci 

národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 

 

https://forms.gle/54eFYXhpaKkT8CF56
https://forms.gle/xrVYQb2fmjerZKPY8
https://forms.gle/7V4nwZfEcTvVQGdJ7
https://forms.gle/Rk1SYxDccbwXUPedA

