
Informace k vydávání zápisových lístků pro 
zákonné zástupce žáků 5. a 7. ročníků 

 
Vážení rodiče, 

v termínech 12. dubna, 19. dubna a 22. dubna 2021 v čase od 8.00 až 14.00 vydá škola v kanceláři 

asistentky ředitelky zákonnému zástupci žáka jeden zápisový lístek. Zápisový lístek je platný na 

uvedený školní rok. Slouží k potvrzení úmyslu uchazeče vzdělávat se v dané střední škole, a to 

odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to 

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas 

odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 

Zápisový lístek: 

• Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělávání 

na dané střední škole 

• Zápisový lístek musí převzít zákonný zástupce (při převzetí je potřeba mít s sebou 

občanský průkaz) 

• Svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí žák odevzdáním zápisového 

lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno 

rozhodnutí o přijetí 

• Pokud tak žák neučiní, vzdává se práva na přijetí na danou střední školu a na jeho místo 

může být přijatý někdo jiný 

• Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, toto neplatí v případě, že uchazeč chce 

uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání 

• Při ztrátě zápisového lístku vydává na základě žádosti škola náhradní zápisový lístek 

• Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného 

zástupce, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole 

 

Až bude rozhodnuto, kam dítě nastoupí, vyplníte 1., horní část rámečku (škola, kód a název oboru, 

podpisy, data) a donesete (pošlete doporučeně) ho do této školy (nejpozději do 10 pracovních dní 

od potvrzení o přijetí ke studiu), čímž potvrdíte, že dítě do této školy nastoupí. 

Dolní, 2. část rámečku zůstane nevyplněná. Je určena pro změnu školy po KLADNĚ VYŘÍZENÉM 

ODVOLÁNÍ. 


