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V |ednom vyhotovení vyplnenÚ a potvrdenú objednávku vrátte späť najneskôľ do 28' 2.2016. Termín dodżaţ objednávka je zâuăzná'
V pńpade neskoľšieho odoslania objednávţ negaranfujeme dodanie üačĺv k začiafl<u školského roku. Údąe vypísď kompletne!
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Žiadam o rystavenie Zmlurry o Úhľade pľeddavkov.

oBJEDNÁVKA
tlačív na eÍektívnu komunikáciu so Žialľni a rodlcmi
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Tabulku newplňovat!

oĘednané
množstto

Sldadové
ěíslo Názov tlačiva ţfiđovenie

aÍoľmat/ ľmah

59 001 0 Prehläd o prospechu, správaní a dochádzke list A4

59 002 0 Hodnotenie žiakov dvojlist A5

59 003 0 Evidencia žiakov dvojlist A4

59 004 0 Prehläd o neprítomnosti žiaka v škole súprava A5i4

59 005 0 Hospitačný záznam list A4

1 59 006 0 oznámenie o prospechu žiaka blok A5/100

1 59 007 0 oznámenie o udelení opatrenia blok A5/100

59 008 0 Ziadosť o uýn|mku maturovať z ... blok A5/100

59 009 0 Zâväznâ prihláška na maturitnú skúšku blok A5/'100

5 59 010 0 Upozornenie na nedbalú školskú dochádzku blok A5/100

I 59011 0 Žiadosť o vystavenie kópie blok A5/100

2 59 012 0 oznámenie termínu skúšky blok A5/100

2 59 013 0 Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky blok A5/100

59 014 0 Pomocný protokol k maturitným skÚškam list A4

59 015 0 odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej ýchovy list A4

59 016 0 Súhlas so štúdiom v zahraničí list A4
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zlĺKLlI)NÁ ľINANčľÁ roľ{ŢnoLA
vykonani v aĺysle $7 zákona NR SR č .357ľ2o15 Z. z.
pńjon / použitie / právny ťtkon / iný úkon mojetkovej pouhy
ľlnoĺčaá opeľácĺĺ rlcbo jei čĹsť v mno*tve e lnłrlitc je - nĘ v súlade:

Q'ţ schvátcnfu ĺozpočtonu

b.1s owurnymi pĺcdplsni atcbo medzinámđnými mluvami,
c) s uzatvorenými anluvami'
d) s rozhođnutiami'

e) s intemými aktrni ĺiadenia o hospodáľen! s veľtjnými prostĺieđkami,

f) iĺými podmienkamt posĘtuĺr voĺejnýeh ťmanciĺ.
Fi&$!č!ú operáciţ 8lqbo |ei dţ'ť 
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_ aü* nožĎé vyhotreť, v n3J poknčov.ť rĺebo
vymóhsť 9$kvtq{té pĺenlĺ' ĺlł ĺr finlĹţnś op€ÍÉélr tlsbÔ je, čnsť už vyŁonâţs'
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