
ZÁPISOVÝ LÍSTEK 
 
1. Podle kterých právních předpisů se postupuje: 
•zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

•vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 

vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. K čemu slouží zápisový lístek? 
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. 

 

3. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje: 

Pouze na uchazeče o denní formu studia, nevztahuje se na jiné formy vzdělávání (dálková, večerní, 

kombinovaná, distanční), nástavbové studium, zkrácené studium s maturitní zkouškou a zkrácené 

studium s výučním listem. 

 

4. Kde uchazeč obdrží zápisový lístek: 
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole. Každý uchazeč 

o vzdělání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží 

pouze jeden zápisový lístek. 

 

5. Postup při odevzdávání zápisového lístku: 
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče 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 lze uplatnit jen 

jednou, nelze ho vzít zpět. 

To neplatí v případech, kdy uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na 

základě kladného odvolání nebo uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do 

oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání na „klasické“ střední škole 

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě 

provozovateli poštovních služeb. 

 

6. Náhradní zápisový lístek: 
V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává orgán (= u nás ZŠ), který jej vydal, náhradní 

zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení 

zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek uchazeč neuplatnil a ani 

neuplatní ve střední škole. 

 

Pokud zápisový lístek neodevzdáte podepsaný a vyplněný do 10 dnů na vybrané střední škole, 

ztrácí žák nárok stát se jejím žákem – studentem.  

Pozn.: pokud vaše dítě nebude přijato ani na jednu střední školu, lístek nevyplňujte. Dítě si podá 

přihlášky do 2. kola přijímacích řízení (v průběhu května).  


