
  

Příloha č. 15 – str. 1 
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství 

Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1 
 

VZORY OTISKU RAZÍTEK 
 
 

 VZOR 
otisku razítka odborového svazu: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Specifikace: Razítko tvoří orámovaný obdélník o rozměrech 68 x 23 mm (tolerance ± 2 mm). 
                     V horní části razítka je tučným písmem uveden ve třech řádcích název a sídlo  
                     odborového svazu.  
                     Ve spodní části je uvedena úplná adresa sídla odborového svazu. 
                     V pravém dolním rohu razítka je uvedeno pořadové číslo razítka. 
  

 
 

VZOR 
otisku razítka krajské organizační jednotky odborového svazu (KOJ): 

 
 
 
 
 
 
 
 
Specifikace: Razítko tvoří orámovaný obdélník o rozměrech 68 x 23 mm (tolerance ± 2 mm). 
                     V prvních dvou řádcích je tiskacím písmem uveden název odborového svazu. 
                     Ve třetím řádku je tučným tiskacím písmem uvedeno: „KRAJSKÁ ORGANIZAČNÍ  
                     JEDNOTKA“. 
                     Ve čtvrtém řádku je uveden název příslušného kraje. 
                     Ve spodní části může být uvedena adresa sídla KOJ. 
                     V pravém dolním rohu je uvedeno pořadové číslo razítka. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ 
PRACOVNÍK Ů ŠKOLSTVÍ 

PRAHA 
 

                  113 59 Praha 3, nám. W. Churchilla 2                1 

ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ 
PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ 

 KRAJSKÁ ORGANIZA ČNÍ JEDNOTKA 
OLOMOUCKÝ KRAJ 

                          772 00 Olomouc, Palackého 21                     
                       



  

Příloha č. 15 – str. 2 
 

VZOR 
otisku razítka oblastní organizační jednotky odborového svazu (OOJ): 

 
 
 
 
 
 
 
 
Specifikace: Razítko tvoří orámovaný obdélník o rozměrech 68 x 23 mm (tolerance ± 2 mm). 
                     V prvních dvou řádcích je tiskacím písmem uveden název odborového svazu. 
                     Ve třetím řádku je tučným tiskacím písmem uvedeno: „OBLASTNÍ ORGANIZAČNÍ 
                     JEDNOTKA“. 
                     Ve čtvrtém řádku je uveden název příslušné oblasti (okresu). 
                     Ve spodní části může být uvedena adresa sídla OOJ. 
                     V pravém dolním rohu je uvedeno pořadové číslo razítka. 
 

 VZOR 
otisku razítka základní organizace odborového svazu (ZOOS) nově vzniklé po 1. 10. 2011: 

 
 

ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ 
PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ 

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 
23-0101-3805 

Gymnázium Jana Opletala 
784 01 Litovel, Opletalova 1891 

                        
Specifikace: Razítko tvoří orámovaný obdélník o rozměrech 68 x 23 mm (tolerance ± 2 mm). 
                     V prvních dvou řádcích je tiskacím písmem uveden název odborového svazu. 
                    Ve třetím řádku je tučným tiskacím písmem uvedeno: „ZÁKLADNÍ ORGANIZACE“. 
                     Ve čtvrtém řádku je umístěn údaj o registračním čísle ZOOS. Tento údaj obsahuje: 

- dvoumístné rozlišovací číslo školství – 23 
- čtyřmístné pořadové číslo ZOOS 
- čtyřmístné rozlišovací číslo oblasti (dříve okresu) ve státní statistice 

            V pátém řádku je umístěn typ školy a popř. její název. 
            Ve spodní části je uvedena úplná adresa sídla ZOOS. 
            V pravém spodním rohu je uvedeno pořadové číslo razítka. 

 
Pořadové číslo razítka musí být uvedeno vždy, pokud používá příslušný orgán více než 1 vyhotovení razítka. 
 

VZOR 
otisku razítka základní organizace odborového svazu (ZOOS) již stávající: 

 
   23-0101-3805 

ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ 
PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ 

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 
Gymnázium Jana Opletala 
784 01  Litovel, Opletalova 1891 

 

 

ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ 
PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ 

OBLASTNÍ ORGANIZA ČNÍ JEDNOTKA 
OLOMOUC 

                         772 00 Olomouc, Palackého 21                   
                  1       

 
 


