
 

 

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

 

2. Zápisy se konají v zákonném termínu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. 

 Termíny odevzdání přihlášek se liší, proto sledujte webové stránky škol.  

 

3. Formuláře přihlášek společně s podrobnými informacemi k podání přihlášky 

najdete také na webových stránkách školy. 

 

 

 

 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL V TEPLICÍCH 

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.Buổi đăng ký lớp 1 được tổ chức từ 1. 4. đến 30. 4. 2021. 

Hạn nộp đơn phụ thuộc vào nhà trường nên bạn hãy truy cập vào trang web của nhà 

trường để nắm rõ thông tin. 

 

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

trường.   

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. 

 

 

ĐĂNG KÝ LớP 1 ở TP.  TEPLICE 



 

 

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

 

2. Регистрация будет проходить  в период  с 1. 4. 2021 по 30. 4. 2021. 

Сроки подачи заявлений различаются, поэтому необходимо следить за 

информацией на веб-сайте конкретной школы. 

 

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

 

ЗАПИСЬ В 1-Е КЛАССЫ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ В ТЕПЛИЦЕ 

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 1-нээс 30-ны хооронд үргэлжлэнэ. 

Сургууль бүр өөр өөр өдөр бүртгэлийг авах учир орох сургуулийнхаа цахим 

хуудаснаас мэдээллийг аваарай. 

 

3. Маягт болон бүртгэлийн тухай мэдээллийг сургуулийн цахим хуудаснаас 

олох боломжтой. 

 

 

 

 

ТЕПЛИЦЕ 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 the legal terms from 1tst April to 30th April 2021. 

Application deadlines vary, so visit the school's web pages for detailed information. 

 

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

the school web pages.   

 

 

 

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. 

 

 

FIRST GRADE ADMISSION IN TEPLICE 



Přehled základních škol/ Danh sách trường cấp 1 ở Teplice / Перечень начальных школ/  

Бага сургуулиудын тойм/ List  of primary schools: 

 
 
Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 
Email: sekretariat@zskopernikova 
Web: www.zskopernikova.cz 
 
Základní škola Teplice, Edisonova 1732/9 
Email: info@edisonka.cz 
Web:  www.edisonka.cz 
 
Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy 
Teplice,Maršovská 1575/2 
Email: hud.zskola@volny.cz 
Web: www.zsmarsovska.cz 
 
Základní škola s rozšířeným vyuč.matematiky a přírod.předmětů, 
Buzulucká 392 
Email: reditelka@buzulka.cz 
Web: www.buzulka.cz 
 
Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy Teplice, Na 
Stínadlech 2386 
Email: info@zsnastinadlech.cz 
Web: www.zsnastinadlech.cz 
 
 

 
 
Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy  
Maxe Švabinského 1743/11 
Email: info@svabinka.cz 
Web: www.svabinka.cz 
 
ZŠ s rozšířeným vyučováním cizích jazyků, Teplice, Metelkovo 
nám. 968 
Email: info@zsmetelkovo.cz 
Web: www.zsmetelko.cz 
 
Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní 
techniky, Teplice, Plynárenská 2953 
Email: info@zsprosetice.cz 
Web: www.zsprosetice.cz 
 
Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 
Email: sekretariát@zslazne.cz 
Web: www.zslazne.cz 
 
Základní škola Bílá cesta, Verdunská 2958 
Email: info@zsbilacesta.cz 
Web: www.zsbilacesta.cz 
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