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čl. 1 Druhopisy vysvědčení
1. Náhradní vysvědčení (druhopis) za ztracená nebo zničená vysvědčení jsou vydávána na základě
písemné ţádosti (viz příloha)
2. Pokud si druhopis vysvědčení nevyzvedne ţadatel osobně, musí být ţádost opatřena ověřeným
podpisem.
3. Při osobním vyzvednutí druhopisu vysvědčení ţadatel převzetí potvrdí na tiskopisu ţádosti o vydání
druhopisu vysvědčení.
4. Jako úhradu vynaloţených nákladů spojených s vystavením druhopisu vysvědčení stanovuji částku
50,- Kč.

čl. 2 Potvrzování prospěchu na přihláškách
1. Správnost údajů o prospěchu studenta střední školy na přihlášce ke studiu na VŠ, VOŠ,
u absolventů školy se potvrzuje po předloţení všech ověřovaných vysvědčení. Jako úhradu nákladů
spojených s ověřením stanovuji částku 30,- Kč za kaţdou ověřovanou přihlášku.
2. V případě, ţe absolvent školy poţaduje ověření vysvědčení na přihlášce ke studiu na VŠ, VOŠ, na
základě záznamů v archivu školy, stanovuji úhradu nákladů spojených s tímto ověřením na 50,-Kč
za kaţdé takto ověřované vysvědčení.

čl.3
1. Zrušuje se Směrnice ředitele školy upravující vydávání opisů vysvědčení a potvrzování správnosti
údajů o prospěchu na přihláškách ke studiu na VŠ, VOŠ, absolventům školy ze dne 30.6.2008.

Příloha:

Ţádost o vydání druhopisu dokladu o vzdělání
(ročníkové vysvědčení, maturitní vysvědčení)
Škola:

Gymnázium Ostrava.-Zábřeh, příspěvková organizace,
Volgogradská 6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Ţádám o vydání druhopisu dokladu o vzdělání,
ročníkové vysvědčení/maturitní vysvědčení *

*nehodící se škrtněte

V Ostravě dne ______________

________________
podpis

Osobní údaje ţadatele:
Příjmení a jméno:

___________________________ (v době, za níţ poţaduji vysvědčení)

Příjmení a jméno:

___________________________ (v současné době, pokud je rozdílné)

Datum narození:

___________________________

Bydliště :

___________________________________________________________

Telefon:

___________________________

Email:

___________________________

Ţadatel maturoval v roce:

_____________________

Poţadováno vysvědčení z roku:

____________, třídy ____________, třídní prof. _____________

Druhopis ročníkového/maturitního vysvědčení byl vydán na základě písemné žádosti ze dne
________________, číslo jednací GZAB __________ /201

Vyhotovila: _____________

V Ostravě dne ___________

- odesláno doporučeně do vl. r.
- převzal/a osobně

....................................
podpis

