
 

 

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

2. Zápisy se konají v termínu 8. 4. 2021 a 9. 4. 2021. 

3. Formuláře přihlášek společně s podrobnými informacemi k podání přihlášky 

najdete na webových stránkách školy.  

 
Školy 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. Elektronický zápis lze učinit 

již od 1. 4., termíny odevzdání přihlášky se liší. Některé školy nabízí dětem i krátký rozhovor 

s paní učitelkou přes internet z domova. 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL V MOSTĚ 

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  không có mặt của các cháu ở trường do dịch.  

2. Được tổ chức vào ngày 8. 4. 2021 và 9. 4. 2021. 

3. Đơn đăng ký lớp 1 và thông tin chi tiết được đăng tải ở trên trang web của nhà 

trường. 

 

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. Hệ thống đăng ký online được mở tử 1.4., nhưng hạn 

nộp đơn thì phụ thuộc nhà trường. Có những trường họ yêu cầu phỏng vấn học sinh online.  

 

ĐĂNG KÝ LớP 1 ở TP.  MOST 

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 8. 4. 2021 по 9. 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. Электронная запись может быть произведена, начиная 

с 1 апреля, сроки подачи заявки варьируются. Некоторые школы также предлагают детям короткое 

собеседование с учителем через Интернет из дома. 

 

ЗАПИСЬ В  1-Е  КЛАССЫ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ В МОСТЕ 

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 8 болон 9-нд 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. Цахим бүртгэлийг 4-

р сарын 1-нээс эхэлж өгч болох бөгөөд сургууль бүр өөр өөр өдөр бүртгэлийг авна. Зарим 

сургуулиудын багш нар гэртэй байгаа хүүхдүүдэд богино хэмжээний цахим ярилцлага авах 

санал болгож байна.  

 

 

 

МОСТ ХОТЫН БАГА СУРГУУЛИЙН 1-Р АНГИД ЭЛСЭЛТ АВЧ БАЙНА 
 

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

this year. 

2. The Admission will be held in terms from 8th April to 9th April 2021.  

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

the school web pages.   

 

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

This completed 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 

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

documents. Electronic enrollment can be done from April 1, but the deadlines for submitting 

applications vary. Some schools also offer children a short interview with the teacher via the 

Internet from home. 

 

 

FIRST GRADE ADMISSION IN MOST 

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 ở Most Перечень начальных школ в городе Мост/ 

Бага сургуулиудын тойм/ List of primary schools: 

 
Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková 
organizace (1. ZŠ)  
skola@1zsmost.cz, www.1zsmost.cz 
 
Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková 
organizace (3. ZŠ)  
info@3zsmost.cz, www.3zsmost.cz 

Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, 
příspěvková organizace (4. ZŠ) 
reditelka@4zsmost.cz, www.4zsmost.cz 

Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková 
organizace (5. ZŠ) 
 info@zschanov.cz ,www.zschanov.cz 
 
Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, 
příspěvková organizace (7. ZŠ)  
reditel@7zsmost.cz, www.7zsmost.cz 

Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, 
příspěvková organizace (8. ZŠ) 
8zsmost@8zsmost.cz, www.8zsmost.cz 

 

Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, 
příspěvková organizace (10. ZŠ)  
reditel@zs10.cz, www.zs10.cz 

Základní škola, Most, Obránců míru 2944, 
příspěvková organizace (11. ZŠ) 
reditel@11zsmost.cz, www.11zsmost.cz 

Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, 
příspěvková organizace (14. ZŠ) 
reditel@zsmostrozmarynova.cz, 
www.zsmostrozmarynova.cz 

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, 
příspěvková organizace (15. ZŠ) 
 skola@mostzs15.cz, www.mostzs15.cz 
 
Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková 
organizace (18. ZŠ)  
reditel@18zs.cz, www.18zs.cz 

 

http://www.1zsmost.cz/
http://www.3zsmost.cz/
http://www.4zsmost.cz/
www.zschanov.cz
http://www.7zsmost.cz/
http://www.8zsmost.cz/
http://www.zs10.cz/
http://www.11zsmost.cz/
http://www.zsmostrozmarynova.cz/
http://www.mostzs15.cz/
http://www.18zs.cz/

