
 

 

 

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

od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. 

2. Pokud je to možné, školy preferují podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání také bez osobní 

přítomnosti zákonného zástupce ve škole, tedy jejím zasláním do datové schránky, e-mailem 

s elektronickým podpisem nebo poštou, případně online na webových stránkách jednotlivý škol. 

 

3. Pokud zaslání není možné, lze formulář žádosti o přijetí k povinné školní docházce přinést osobně  

do kanceláře školy ve dnech 14. - 15. 4. 2021.  

 

Formulář žádosti o přijetí k povinné školní docházce je možné stáhnout na školních webových stránkách, 

nebo si ho můžete vyzvednout v kanceláři školy.  

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL V CHOMUTOVĚ 

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. Được tổ chức từ ngày 

 

 1. 4. 2021 đến 30. 4. 2021. 

2. Do dich nên, chúng tôi ưu tiên gửi đơn cho trường qua hòm thư điện tử, bằng e-mail nếu có chữ ký điện 

tử hoặc gửi qua bưu điện.  

 

3. Nếu không thể gửi thì bạn có thể trực tiếp mang đơn đến trường vào ngày  14. - 15. 4. 2021.  

 

 Đơn đăng ký lớp 1 bạn có thể tự tải ở trang web của nhà trường hoặc có thể đến lấy ở văn phòng 

trường học  

 

ĐĂNG KÝ LớP 1 ở TP.  CHOMUTOV 

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 снова будет проходить без присутствия детей в установленный  

законом срок 

с 1. 4. 2021 по 30. 4. 2021. 

2. По возможности, школы будут респектовать подачу заявления о приеме в школу ребёнка и без 

личного присутствия его законного представителя, а именно, можно будет отправить заявление на 

электронный ящик данных (datová schranka), по электронной почте (e-mail) с электронной подписью 

или по почте, а также заполнить онлайн на веб-сайте выбранной школы (доступно не во всех 

школах). 

3. Если у вас нет возможности отправить заявление вышеперечисленными способами, заявление о 
приеме ребёнка в школу можно лично принести в школу  14. 4.  и  15. 4. 2021.  

 

Бланк заявления о приеме ребёнка в школу можно скачать на её веб-сайте или получить у 

секретаря школы. 

 

ЗАПИСЬ  В  1-Е  КЛАССЫ  НАЧАЛЬНЫХ  ШКОЛ  В  ХОМУТОВЕ 

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 

2021 оны 4-р сарын 1-нээс 30-ыг хүртэл 

2. Хэрвээ боломжтой бол бид сургууль дээр болох элсэлтийг хууль ёсны асран хамгаалагчийн (эцэг эх) 

оролцоогүйгээр явуулах бөгөөд мэдээллийн хайрцгаар, цахим хаягаар хүлээн зөвшөөрсөн гарын 

үсэгтэйгээ эсвэл шуудангаар, болохгүй бол орох сургуулийн цахим хуудсаар. 

3. Хэрвээ дээрх аргаар явуулах боломжгүй бол заавал сургуульд хамрагдах хүсэлтийг 2021 оны 4-р 

сарын 14 болон 15нд сургуульд биеэрээ өгөх боломжтой. 

Заавал сургуульд хамрагдах өргөдлийн маягтыг сургуулийн цахим хуудаснаас татаж авах эсвэл 

сургууль дээр очиж авах боломжтой. 

 

 

 

 

ХОМУТОВ 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;  

from 1st April 2021 to 30th April 2021. 

2. If possible, schools prefer to submit an application of First Grade Admission without the personal 

presence of a legal guardians at the school, ie. by sending it to the data box, e-mail with electronic 

signature or post, or online on the webpage of individual schools. 

 

3. If sending is not possible, the application form can be brought in person to the school office on April 14 - 

15, 2021. 

 

The application form for first grade  admission can be downloaded from the school webpage or can be 

picked up at the school office. 

 

 

 

 

 

FIRST GRADE ADMISSION IN CHOMUTOV 

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 Хомутов/  

Бага сургуулиудын тойм/List of primary schools: 

 

 

Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 

Datová schránka: fxixbuz 

E-mail: slavikova@2zscv.cz 

Web: www.2zscv.cz 

 

Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 

Datová schránka: 2syw2ge 

E-mail: skola@3zscv.cz 

Web: www.3zscv.cz 

 

Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334 

Datová schránka: d3zdnyw 

E-mail: reditelka@4zscv.cz   

Web: www.4zscv.cz 

 

Základní škola Chomutov, Písečná 5144 

Datová schránka: wh2xftv 

E-mail: e.koprustakova@zspisecna.cz 

Web: www.zspisecna.cz 

 

Základní škola Chomutov, Hornická 4387 

Datová schránka: k8dvbbn 

E-mail: dudkova@7zscvz.cz 

Web: www.7zscv.cz 

  

Základní škola Chomutova, Školní 1480 

Datová schránka: hacv78y 

E-mail: markova@zakladni-skola.cz 

Web: www.zakladni-skola.cz 

Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 

Datová schránka: 9cuda6n 

E-mail: zapis@12zscv.cz 

Web: www.12zscv.cz 

  

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 

Datová schránka: 265v5vm 

E-mail: sekretarka@zsbrezenecka.cz  

Web: www.zsbrezenecka.cz 

Telefon do kanceláře školy: 474 624 110 
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Školy se speciálními třídami (zápis dětí na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení/ Школы со специальными классами 

(набор детей на основании письменной рекомендации школы)/ Тусгай ангитай сургуулиуд (зөвлөгөө өгөх байгууллагын санал болгосон 

зөвлөмж бичиг дээр үндэслэж хүүхдүүдийг элсүүлнэ)/Schools for children with speacial needs (children can be enrolled only with recomandation of 

counselling center): 

 

Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace 

Datová schránka: 46hxdii 

E-mail: hana.horska@1zscv.cz 

Web: www.1zscv.cz 

  

Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace 

Datová schránka: edcmsk4 

E-mail: info@specialni-skola.cz 

Web: www.specialni-skola.cz 
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