
Příloha
T/1

Seznam voličů

Obec ..............................................................................................................................................

Volební okrsek č. .............................................. Volební kraj ..........................................................

       (část obce)               (ulice)                   (dům č.)*)       

Poř. č. Příjmení, jméno Rodné číslo Ulice
číslo domu Záznamy

razítko obecního úřadu **)

 *) vyplňuje se skutečný stav
**) použije se v případě vyvěšení seznamu voličů v domě
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T/2
ČESKÁ REPUBLIKA

           označení obecního (městského, obvodního, místního *)) úřadu               

VOLIČSKÝ PRŮKAZ č. .........

pro volby do zákonodárných sborů, konané ve dnech

Pan (paní) ......................................................................................................................................

narozen(a) dne ............................................................ rodné číslo .................................................

bytem ...........................................................................................................................................

kterému (které) byl vydán tento voličský průkaz, byl(a) v naší obci (městské části, městě)*)
vyškrtnut(a) ze seznamu voličů.

razítko úřadu

     podpis     

*) nehodící se škrtne

Formát: A/5

Poučení pro voliče:

Předložení tohoto průkazu a dokladu totožnosti opravňuje jmenovaného voliče, aby byl zapsán do seznamu
voličů v kterémkoliv volebním okrsku na území České a Slovenské Federativní Republiky pro volbu do
Sněmovny lidu Federálního shromáždění; do seznamu voličů pro volbu do Sněmovny národů Federálního
shromáždění a do České národní rady je volič s voličským průkazem zapsán pouze tehdy, dostaví-li se do
kteréhokoliv volebního okrsku na území České republiky. Voličský průkaz je bez občanského (vojenského,
osobního) průkazu neplatný. Při zápisu do seznamu voličů se voličský průkaz odebere a připojí k seznamu
voličů.
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T/3
Číslo kandidátní listiny:

HLASOVACÍ LÍSTEK

Název politické strany (politického hnutí, koalice politických stran a politických hnutí *)) .................. 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Kandidáti pro volbu do České národní rady konané ve dnech

Volební kraj č. ...........

Jméno, příjmení              věk             povolání           bydliště

1.

2.

3.

7.

razítko 
krajské volební komise

*) u koalice politických stran a politických hnutí se uvede na prvním místě název koalice, pokud byl 
  stanoven a na druhém místě názvy politických stran a politických hnutí, které koalici tvoří

Formát: 200 mm x 140 mm 
      na první straně se uvede nejvýše 25 kandidátů
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T/5
OSVĚDČENÍ

o zvolení poslancem

Česká volební komise

osvědčuje, že

......................................................................................................................................................

nar. ...............................................bytem ......................................................................................

byl ........................ dne.........................................zvolen ...............................................................

POSLANCEM 
České národní rady

razítko 
České volební komise

Dne ..................................................               .........................................................

předseda České volební komise   

Formát: A/5
144 a 145
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145

V Y H L Á Š K A
Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky

z 3. februára 1992

o ¾udových školách jazykov, jazykových školách a o štátnych jazykových skúškach

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slo-
venskej republiky pod¾a § 45 ods. 2 a 3 zákona
Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o škol-
ských zariadeniach ustanovuje:

§ 1
¼udová škola jazykov

(1) ¼udovú školu jazykov možno zriadi�,1) ak sa
v nej vyučuje najmenej 90 vyučovacích hodín

týždenne. Pri nižšom počte vyučovacích hodín môže
školská správa ¾udovú školu jazykov pričleni�
k niektorej základnej škole, kde sú na to perso-
nálne a materiálne podmienky. V takomto prípade
¾udovú školu jazykov a základnú školu riadi jeden
riadite¾.

(2) Ak v ¾udovej škole jazykov klesne počet vy-
učovacích hodín pod 40 v týždni, škola sa ku koncu
školského roku zruší.1)

1) § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
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