
VZOR TISKOPISU ZÁPISOVÉHO LÍSTKU 
Tiskopis zápisového lístku je opatřen šedým podtiskem lipových listů na každé straně 
tiskopisu, vodotiskem s motivy lipových ratolestí, evidenčním číslem obsahujícím sérii 
tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu. Tiskopisy se vyhotovují na listu formátu 
210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3 mm. 

Příloha k vyhlášce č. 671/2004 Sb. 
 

Vystavil (škola / krajský úřad): .........................................................................................................................  

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

 Zápisový lístek                             Ev. číslo: . .  -  . . . . . .  
ke vzdělávání ve střední škole /konzervatoři/ 

 
Jméno, popřípadě jména, a příjmení uchazeče:            JAN NOVÁK 
Datum a místo narození uchazeče            5. LEDNA 1993           V ÚSTÍ NAD LABEM 
Adresa bydliště uchazeče1)      PRAŽSKÁ 123 
   400 01 ÚSTÍ NAD LABEM                                                              stát      ČR 
Jméno a příjmení zákonného zástupce nezletilého uchazeče:      MARIE NOVÁKOVÁ 
 
1. Zapisuji uvedeného uchazeče do prvního ročníku na školní rok:            2009 / 2010 

Název školy: Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková org. 

Kód a název oboru vzdělání:     79-41-K/81 (osmileté studium)   
 nebo  79-41-K/41 (čtyřleté studium) 

Datum: 23.4.2009 

Podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče: Marie Nováková                               

Podpis uchazeče:  Jan Novák      Otisk razítka a podpis ředitele  
    střední školy/konzervatoře/ 
Zápis zrušený dne: ............................ 

Podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče: ...........................                               .............................. 

Podpis uchazeče:                               ..........................................      Otisk razítka a podpis ředitele školy  

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

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

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

Datum: ............................                     NN  EE  VV  YY  PP  LL  ŇŇ  OO  VV  AA  TT 
Podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče: ...........................                               .............................. 

Podpis uchazeče:  ..........................................        Otisk razítka a podpis ředitele  
    střední školy/konzervatoře/ 
Zápis zrušený dne: ............................ 

Podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče: ...........................                               .............................. 

Podpis uchazeče:                               ..........................................      Otisk razítka a podpis ředitele školy  

 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. 


