ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU – denní studium
(nevztahuje se na nástavbové studium, zkrácené studium pro získání středního vzdělání
s výučním listem, zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou
a večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání)
Zasílá se na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, pracoviště Czech POINTu
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
nebo podepsaná a naskenovaná žádost: urad@kr-ustecky.cz
Jako účastník přijímacího řízení ve střední škole (konzervatoři) pro školní rok …………
žádám o vydání prvního/náhradního * zápisového lístku .

Uchazeč
Adresa trvalého pobytu
uchazeče,
u cizinců adresa dle místa
pobytu v ČR

jméno (jména)
příjmení
datum narození
místo narození
ulice, č.p.
část obce
PSČ a obec
stát

V případě nezletilosti uveďte údaje o zákonném zástupci:
Zákonný zástupce
Adresa trvalého pobytu
zákonného zástupce

jméno (jména)
příjmení
ulice, č.p.
část obce
PSČ a obec
stát

1)
Žádám, aby byl zápisový lístek zaslán na adresu bydliště uchazeče, v případě nezletilosti
uchazeče na adresu bydliště zákonného zástupce. **
2)
Žádám, aby byl zápisový lístek zaslán na doručovací adresu uchazeče, v případě
nezletilosti uchazeče na doručovací adresu zákonného zástupce. **
Doručovací adresa
uchazeče, případně
zákonného zástupce

ulice, č.p.
část obce
PSČ a obec
stát

Telefonní kontakt a e-mail.adresa: ……………………………… ………………………………
(nepovinný údaj, urychluje případnou komunikaci)
Prohlašuji, že nejsem v současné době žákem žádné základní školy na území České
republiky.
Datum: ………………

Podpis uchazeče: ……………………………….

Podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče:
……………………………….
* nehodící se škrtněte
** zvolte vhodnou variantu 1) nebo 2) a nehodící se škrtněte

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ***

Já ……………………………………………………….. (jméno a příjmení zletilého uchazeče
nebo jméno a příjmení zákonného zástupce nezletilého uchazeče) čestně prohlašuji že jsem
původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatním ve střední škole.
Datum:……………………………….

Podpis uchazeče: ……………………………….

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

*** (čestné prohlášení je vždy přílohou žádosti o vydání náhradního zápisového lístku,
v případě žádosti o první zápisový lístek se nevyplňuje)

