
Vystavil (škola/krajský úřad):

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ IZO školy:.................................................

ke vzdělávání ve střední škole /konzervatoři/

Ev. číslo:

Jméno, případně jména, a příjmení uchazeče:

Datum a místo narození uchazeče:

Adresa bydliště uchazeče1):

Jméno a příjmení zákonného zástupce nezletilého uchazeče:

........................................................................................................................

............................................................        ..........................................................................

......................................................................................................................................................................            ..............................Stát: 

..............................................................................................

1. Zapisuji uvedeného uchazeče do prvního ročníku na školní rok: ......................................  / .......................................

Název školy: ...................................................................................................................................................................................

Kód a název oboru vzdělání: .....................................................................................................................................................

Datum: ...........................................

Podpis zákonného zástupce uchazeče: ..........................................................................       .......................................................
Otisk razítka a podpis ředitele
střední školy /konzervatoře/

Otisk razítka a podpis ředitele školy
..........................................................................       .......................................................

...........................................................Podpis uchazeče:

Zápis zrušený dne:........................................................

Podpis zákonného zástupce  uchazeče:

...........................................................Podpis uchazeče:

Datum:

Podpis a razítko2):

1)   Uvádí se adresa trvalého pobytu, u cizinců adresa bydliště.
2)   Otisk razítka vydávajícího orgánu a podpis ředitele základní školy nebo odpovědného zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu.

................................................................................................................................................................................................................

...................................... ....................................../

2. Zapisuji uvedeného uchazeče do prvního ročníku na školní rok: ......................................  / .......................................

Název školy: ...................................................................................................................................................................................

Kód a název oboru vzdělání: .....................................................................................................................................................

Datum: ...........................................

Podpis zákonného zástupce uchazeče: ..........................................................................       .......................................................
Otisk razítka a podpis ředitele
střední školy /konzervatoře/

Otisk razítka a podpis ředitele školy
..........................................................................       .......................................................

...........................................................Podpis uchazeče:

Zápis zrušený dne:........................................................

Podpis zákonného zástupce  uchazeče:

...........................................................Podpis uchazeče:

27.3.2019

12.8.2003

116700980

Štěpán Hampejs

Most

2019 2020

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace
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Riegrova 17, 741 01 Nový Jičín  
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Popisek
Červeně orámovanou část vyplňuje uchazeč a zákonný zástupce
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Zeleně orámované části vyplňuje škola
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Každý vyplní SVOU vybranou školu a obor vzdělání!
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Název základní školy - vyplní ZŠ
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Datum odevzdání ZL
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EDUCA - Střední odborná škola, s. r. o.
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