
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace

Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou, tel.: 581 705 321, e-mail: gym@glnb.cz, IČ: 63701219

Jméno a příjmení žáka Třída  Školní rok

Trvalé bydliště žáka  Místo, odkud žák dojíždí, je-li odlišné od trvalého bydliště

Jméno a příjmení zákonného zástupce žáka 

Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, p.o.
Komenského sady 62
751 31 Lipník nad Bečvou

V                         dne

ŽÁDOST O PRAVIDELNÉ POZDĚJŠÍ PŘÍCHODY / DŘÍVĚJŠÍ ODCHODY Z VYUČOVÁNÍ

Žádám o pravidelné uvolnění žáka z vyučování z důvodu dopravního spojení.                          

pozdější příchody do vyučování 

dřívější odchody z vyučování 

Vyjádření třídního učitele:

Vyjádření ředitele školy:

Podpis zákonného zástupce žáka nebo plnoletého žáka

příchod do školy v druh dopravy číslo spoje

poznámka

 Do vyznačených polí vepište text
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Podpis třídního učitele

Razítko a podpis ředitele školy
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