
 
 
Vystavil (škola/krajský ú řad):............................................. 
..........................................IZO školy : ...................... 
___________________________________________________ ________________________ 
                                                   Ev. číslo: ..-......... 
                              

ZÁPISOVÝ  LÍSTEK 
ke vzd ělání ve st řední škole /konzervato ři/ 

 
Jméno, pop řípad ě jména, a p říjmení uchaze če: .............................. 
Datum a místo narození uchaze če: ..............  .......................... 
Adresa bydlišt ě uchaze če : ............................  
................................................. s tát: ................ 

Jméno a p říjmení zákonného zástupce nezletilého uchaze če: ................  

1. Zapisuji uvedeného uchaze če do prvního ro čníku na školní rok: 2010/2011 

   Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary  

   Kód a název oboru vzd ělání: kod i název oboru je uveden v Rozhodnutí – opište .. 
Datum: datum  po převzetí  ROZHODNUTÍ  + 5 dní  

/nejdříve je možné vydat ROZHODNUTÍ 22.4.2010!!!!/ 
Podpis zákonného zástupce nezletilého uchaze če: vlastnoruční podpis     
                                                                ................. 

Podpis uchaze če: vlastnoruční podpis                             Otisk razítka a podpis                   
                                                                     Ředitele st řední školy /konzervato ře/ 

Zápis zrušený dne: NEVYPLŇUJTE 
Podpis zákonného zástupce nezletilého uchaze če: NEPODEPISEJTE         
                                                            ...................... 
Podpis uchaze če: NEPODEPISUJTE                        Otisk razítka a podpis ředitele školy  

 
2. Zapisuji uvedeného uchaze če do prvního ro čníku na školní rok: ......../........ 
   Název školy: ................................... .................................. 
   Kód a název oboru vzd ělání: ............................................. ........ 
 
Datum: ...................... 
Podpis zákonného zástupce nezletilého uchaze če: ..............     ................. 
Podpis uchaze če: ...................                             Otisk razítka a podpis                   
                                                                     Ředitele st řední školy /konzervato ře/ 

Zápis zrušený dne: ................. 
Podpis zákonného zástupce nezletilého uchaze če: ..............         
                                                            ...................... 
Podpis uchaze če: ...................                  Otisk razítka a podpis ředitele školy  

 
 
Datum:  
 
Podpis a razítko: 
 
 

 

Vyplňuje kdo vydal 

Zápisový lístek 
 
Obdelníčky  vyplňují uchazeč a zákonný zástupce 
1/vyplňte pouze obdelník s číslem 1. 
- POZOR na kód a název oboru od 1.9.2009 změna  

/ správný kód a název uveden na Rozhodnutí/ 
- POZOR na datum  
/ zde uvedete datum až převezmete ROZHODNUTÍ o přijetí 

+5 dnů  – tedy nejdříve možný od 22.4.2010 do ……../  

PROSÍM od tohoto textu 
NEVYPLŇUJTE 
Děkuji 


