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Nabídkový – objednávkový list.
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA pro školní rok 2012 / 2013.

Popis:
Varianta A
Obálka

název školy, nápis Žákovská knížka, lze i obrázek školy,
školní rok, logo

Vnitřní strana obálky

adresa školy, telefony, ředitel/-ka/, třídní učitel/-ka/
výchovný poradce, školní psycholog, školní prázdniny / i
bez termínů prázdnin /, telefonní čísla pro tísňová volání

Strana 1

jméno, příjmení žáka, třída, bydliště, zdravotní pojišťovna,
datum narození, telefony rodičů, dětský lékař,
místo pro informace školy - např. Seznámili jsme se se
školním řádem,…
podpis žáka, podpis rodičů

Strana 2-3

omluvenky

Strana 5-18

prospěch

Strana 19-22

jiná sdělení

Strana 23

předměty a vyučující, průběžné hodnocení ve čtvrtletích

Strana 24
Vnitřní strana obálky

místo pro zápis : třídní schůzka, den otevřených dveří,
rodičovská akademie
rozvrh hodin nebo školní řád,…

Poslední strana obálky

rozvrh hodin,…

Popis:
Varianta B
Obálka

název školy, nápis Žákovská knížka, lze i obrázek školy,
školní rok, logo

Vnitřní strana obálky

adresa školy, telefony, ředitel/-ka/, třídní učitel/-ka/
výchovný poradce, školní psycholog, školní prázdniny / i
bez termínů prázdnin /, telefonní čísla pro tísňová volání

Strana 1

jméno, příjmení žáka, třída, bydliště, zdravotní pojišťovna,
datum narození, telefony rodičů, dětský lékař,
místo pro informace školy - např. Seznámili jsme se se
školním řádem,…
podpis žáka, podpis rodičů

Strana 2-3
Strana 4-7
Strana 8-9
Strana 10-11
Strana 12
Strana 13
Strana 14
Strana 15
Strana 16
Strana 17-22
Strana 23-24
Strana 25-30
Strana 31
Strana 32

omluvenky
český jazyk
cizí jazyk
matematika
dějepis
fyzika
chemie
přírodopis
zeměpis
ostatní předměty
chování
jiná sdělení
průběžné hodnocení I. a III. čtvrtletí
třídní schůzky, dny otevřených dveří, rodičovská akademie

Vnitřní strana obálky

rozvrh hodin nebo školní řád,…

Poslední strana obálky

rozvrh hodin,…

Popis:
Varianta C
Obálka

název školy, nápis Žákovská knížka, lze i obrázek školy,
školní rok, logo

Vnitřní strana obálky

adresa školy, telefony, ředitel/-ka/, třídní učitel/-ka/
výchovný poradce, školní psycholog, školní prázdniny / i
bez termínů prázdnin /, telefonní čísla pro tísňová volání

Strana 1

jméno, příjmení žáka, třída, bydliště, zdravotní pojišťovna,
datum narození, telefony rodičů, dětský lékař,
místo pro informace školy - např. Seznámili jsme se se
školním řádem,…
podpis žáka, podpis rodičů

Strana 2-3

omluvenky

Strana 5-18

prospěch

Strana 19-22

jiná sdělení

Strana 23

předměty a vyučující, průběžné hodnocení ve čtvrtletích

Strana 24

místo pro zápis : třídní schůzka, den otevřených dveří,
rodičovská akademie

Strana 25 …

mé vlastní hodnocení

Vnitřní strana obálky

rozvrh hodin nebo školní řád,…

Poslední strana obálky

rozvrh hodin,…

