Příloha č. 4 k vyhlášce č.

/2015 Sb.

Vzory tiskopisů podle § 2 odst. 2 písm. b)
Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list
4.1 Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání) – dvouleté obory
4.2 Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) – dvouleté obory
4.3 Výuční list – dvouleté obory
4.4 Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) – tříleté obory
4.5 Výuční list – tříleté obory
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4.1 Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání) – dvouleté obory
ČESKÁ REPUBLIKA
…………………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………..
Obor vzdělání (kód a název): …………………………………………………………EQF: 2
Zaměření: …………………………………………………………………………………….
Školní vzdělávací program (název): …………………………………………………………
Délka vzdělávacího programu: ……………………………………………………………….
IZO : ……………………………
Číslo v evidenci ţáků: …………………………….
Číslo protokolu o závěrečné zkoušce: ……………

Třída: ……………………………..
Školní rok: ……………………….

VYSVĚDČENÍ O ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………
Datum narození: …………………………… Rodné číslo: ………………………………..
Místo narození: ………………………………………………………………………………
Státní občanství: ……………………………………………………………………………..

Závěrečnou

zkoušku

v y k o n a l (a)

…………………………………………….

s prospěchem ……………

…………………………………………….

s prospěchem ………………………

…………………………………………….

s prospěchem ………………………

Celkové hodnocení:

……………………………….

V ……………………….. dne ………………………..

.

…………………………
ředitel(ka) školy
jméno, příjmení a podpis

..………………………….

………………………..

předseda(kyně) zkušební komise
jméno, příjmení a podpis

třídní učitel(ka)
jméno, příjmení a podpis

.
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Úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky získal(a) absolvent(ka) střední vzdělání.
Závěrečná zkouška byla vykonána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle
vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou
a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Praktické vyučování zajišťovalo(a)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
zřízené(á) ……………..…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………

QR kód:

Stupnice
prospěchu

výborný

chvalitebný

dobrý

Celkové

hodnocení

prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a)
neprospěl(a)
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dostatečný

nedostatečný

4.2 Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) – dvouleté obory
ČESKÁ REPUBLIKA
…………………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………..
Obor vzdělání (kód a název): …………………………………………………………EQF: 2
Zaměření: …………………………………………………………………………………….
Školní vzdělávací program (název): …………………………………………………………
Délka vzdělávacího programu: ……………………………………………………………….
IZO : ……………………………
Číslo v evidenci ţáků: …………………………….
Číslo protokolu o závěrečné zkoušce: ……………

Třída: ……………………………..
Školní rok: ……………………….

VYSVĚDČENÍ O ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE
(bez výučního listu neplatné)

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………
Datum narození: …………………………… Rodné číslo: ………………………………..
Místo narození: ………………………………………………………………………………
Státní občanství: ……………………………………………………………………………..
Závěrečnou

zkoušku

v y k o n a l (a)

…………………………………………….

s prospěchem ………………………

…………………………………………….

s prospěchem ………………………

…………………………………………….

s prospěchem ………………………

Celkové hodnocení:

……………………………….

V ……………………….. dne ………………………..

…………………………
ředitel(ka) školy
jméno, příjmení a podpis

..………………………….

………………………..

předseda(kyně) zkušební komise
jméno, příjmení a podpis

třídní učitel(ka)
jméno, příjmení a podpis
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Úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky získal(a) absolvent(ka) střední vzdělání s výučním listem.
Závěrečná zkouška byla vykonána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle
vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou
a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Praktické vyučování zajišťovalo(a)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
zřízené(á) …………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………

QR kód:

Stupnice
prospěchu

výborný

chvalitebný

dobrý

Celkové

hodnocení

prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a)
neprospěl(a)

80

dostatečný

nedostatečný

4.3 Výuční list – dvouleté obory

ČESKÁ

REPUBLIKA
Číslo protokolu o závěrečné zkoušce: ...........
Číslo vysvědčení o závěrečné zkoušce: .........

Výuční list
(bez vysvědčení o závěrečné zkoušce neplatný)

...............................................................................................................................................................................................
jméno a příjmení
narozený(á) dne...................................................... v.........................................................
rodné číslo.............................................................

ukončil(a)
úspěšně vzdělávací program středního vzdělávání v oboru vzdělání..............................................................………………………… EQF: 2
dne..................................... .…………….
ve ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

a podle § 58 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
získal(a) střední vzdělání s výučním listem.

........................................................................
ředitel(ka) školy

.................................................................
předseda(kyně) zkušební komise
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Závěrečná zkouška byla vykonána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování
vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

QR kód:
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4.4 Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) – tříleté obory
ČESKÁ REPUBLIKA
…………………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………..
Obor vzdělání (kód a název): …………………………………………………………EQF: 3
Zaměření: …………………………………………………………………………………….
Školní vzdělávací program (název): …………………………………………………………
Délka vzdělávacího programu: ……………………………………………………………….
IZO : ……………………………
Číslo v evidenci ţáků: …………………………….
Číslo protokolu o závěrečné zkoušce: ……………

Třída: ……………………………..
Školní rok: ……………………….

VYSVĚDČENÍ O ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE
(bez výučního listu neplatné)

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………
Datum narození: …………………………… Rodné číslo: ………………………………..
Místo narození: ………………………………………………………………………………
Státní občanství: ……………………………………………………………………………..
Závěrečnou

zkoušku

v y k o n a l (a)

…………………………………………….

s prospěchem ………………………

…………………………………………….

s prospěchem ………………………

…………………………………………….

s prospěchem ………………………

Celkové hodnocení:

……………………………….

V ……………………….. dne ………………………..

…………………………
ředitel(ka) školy
jméno, příjmení a podpis

..………………………….

………………………..

předseda(kyně) zkušební komise
jméno, příjmení a podpis

třídní učitel(ka)
jméno, příjmení a podpis
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Úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky získal(a) absolvent(ka) střední vzdělání s výučním listem.
Závěrečná zkouška byla vykonána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle
vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou
a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Praktické vyučování zajišťovalo(a)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
zřízené(á) …………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………

QR kód:

Stupnice
prospěchu

výborný

chvalitebný

dobrý

Celkové

hodnocení

prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a)
neprospěl(a)
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dostatečný

nedostatečný

4.5 Výuční list – tříleté obory

ČESKÁ

REPUBLIKA
Číslo protokolu o závěrečné zkoušce: ...........
Číslo vysvědčení o závěrečné zkoušce: .........

Výuční list
(bez vysvědčení o závěrečné zkoušce neplatný)

...............................................................................................................................................................................................
jméno a příjmení
narozený(á) dne...................................................... v.........................................................
rodné číslo.............................................................

ukončil(a)
úspěšně vzdělávací program středního vzdělávání v oboru vzdělání..............................................................………………………… EQF: 3
dne..................................... .…………….
ve ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

a podle § 58 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
získal(a) střední vzdělání s výučním listem.

........................................................................
ředitel(ka) školy

.................................................................
předseda(kyně) zkušební komise
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Závěrečná zkouška byla vykonána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování
vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

QR kód:
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