
 

 

1.  Zápisy letos opět proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  

 

2. Zápisy se konají v termínu od 12. 4. 2021 do 22. 4. 2021. 

 

3. Formuláře přihlášek společně s podrobnými informacemi k podání přihlášky 

najdete na webových stránkách školy.  

 

Školy často využívají elektronický zápis. To znamená, že musíte vyplnit elektronickou žádost. 

Tato vyplněná žádost Vám bude zaslána na email (prosím, nezapomeňte vyplnit správný email) 

společně s registračním číslem Vašeho dítěte a dalšími informace pro Vás. Žádost vytiskněte, 

podepište a společně s požadovanými dokumenty doručte do školy. 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL V LOUNECH 

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. 

 



 

 

1.  Năm nay buổi đăng ký lớp 1 sẽ không có mặt của các cháu ở trường do dịch.  

 

2. Buổi đăng ký lớp 1 sẽ tổ chức từ 12. 4. 2021 đến 22. 4. 2021. 

 

3. Bạn hãy truy cập vào trang web của nhà trường để tìm đơn đăng ký và 

thông tin liên quan đến việc nộp đơn. 

 

Trường học hay sử dụng hệ thống đăng ký online. Đông nghĩa với việc bạn phải điền đơn đăng 

ký điện tử. Sau đó nhà trường sẽ gửi đơn bạn điền rồi qua e-mail với số báo danh của con bạn, 

nên các bạn hãy chú ý điền e-mail đúng. Sau khi kiểm tra bạn in, ký vào đơn và mang đến 

trường nộp cùng với giấy tờ kèm theo.  

 

ĐĂNG KÝ LớP 1 ở TP. LOUNY 

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. 

 



 

 

1.  В этом году запись в школы пройдет без присутствия детей. 

 

2. Регистрация будет проходить  в период с 12. 4. 2021 по 22. 4. 2021. 

 

3. Бланки заявлений вместе с подробной информацией для подачи заявки можно найти 
на веб-сайте школы. 

Школы часто используют электронную запись. Это означает, что вы должны заполнить 

электронное заявление. Заполненное заявление будет отправлено вам по электронной 

почте (пожалуйста, не забудьте правильно указать адрес электронной почты) вместе с 

регистрационным номером вашего ребенка и другой информацией для вас. 

Распечатайте заявление, подпишите его и принесите в школу вместе с необходимыми 

документами. 

 

 

 

 

ЗАПИСЬ  В  1-Е  КЛАССЫ  НАЧАЛЬНЫХ  ШКОЛ  В  ЛОУНИХ 

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. 

 



 

 

1. Элсэлтийг энэ жил хүүхдүүдийн оролцоогүйгээр доорх хугацаанд явагдана. 

 

2. Элсэлт нь 2021 оны 4-р сарын 12-ноос 22-г хүртэл үргэлжлэнэ.  

 

3. Маягт болон бүртгэлийн тухай мэдээллийг сургуулийн цахим хуудаснаас олох 

боломжтой. 

 

Сургуулиуд ихэвчлэн цахим элсэлтийг ашиглаж байна. Энэ нь, та цахимаар маягт бөглөх 

бөгөөд бөглөсөн маягт, хүүхдийн тань бүртгэлийн дугаар болон бусад мэдээллийг таны 

цахим хаяг луу явуулна (тиймээс, зөв цахим хаяг аа бөглөөрэй). Бөглөсөн маягт нь дээрээ 

гарын үсэг зураад бусад хүссэн бичиг баримттай сургууль руу явуулна. 

 

 

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. 

 

 

ЛОУНИ ХОТЫН БАГА СУРГУУЛИЙН 1-Р АНГИД ЭЛСЭЛТ АВЧ БАЙНА 
 



 

 

1.  The First Grade Admission will be held without the presence of children at school 

this year.  

2. The Admission will be held from 12th April to 22nd April 2021.  

3. Application forms and detailed information about the submission can be found on 

the school web pages.   

 

Schools often use electronic enrollment. This means that you must fill in an electronic 

application. Filled application will be sent to you by email (please do not forget to fill in the 

correct email address) together with your child's registration number and other information. 

Print the application, sign it and deliver it to the school together with the required documents. 

 

 

 

 

 

FIRST GRADE ADMISSION IN LOUNY 

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. 

 



Přehled základních škol/ Danh sách trường cấp 1/ Перечень начальных школ  в городе Лоуни / 

Бага сургуулиудын тойм /List of primary schools: 

 

Základní škola J. A. Komenského Louny, 
Pražská 101, příspěvková organizace 
Email: tuzilova@zsjak.cz 
Web: www.zsjak.cz 
 
Základní škola a Mateřská škola Kpt. 
Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, 
příspěvková organizace 
Email: 3zslouny@3zslouny.cz 
 Web: www.3zslouny.cz 
 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, 
příspěvková organizace 
Email: reditel@zspremyslovcu.cz 
Web: www.zspremyslovcu.cz 
 

 

 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, 
příspěvková organizace 
Email: dinkova@zslounyholeho.cz 
Web:  www.zslounyholeho.cz 
 

Základní škola Louny, Školní 2426, 
příspěvková organizace 
Email: reditel@8zsnl.cz 
Web: www.8zs.ln.cz 

 

 

http://www.zsjak.cz/
http://www.zsjak.cz/
http://www.3zslouny.cz/
http://www.3zslouny.cz/
http://www.zspremyslovcu.cz/
http://www.zspremyslovcu.cz/
http://www.zslounyholeho.cz/
http://www.zslounyholeho.cz/
http://www.8zs.ln.cz/

