
Informace o zápisovém lístku 
 

 

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. 671/2004 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, a to 

nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů 

vzdělání s talentovou zkouškou.  

 

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 případě kladného rozhodnutí 

v rámci odvolacího řízení) 

 

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

provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou 

ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel 

příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 

 

V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být 

přijat za žáka dané střední školy. 

Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem. V případě, 

že uchazeč dostane rozhodnutí o přijetí z více přijímacích řízení, přičemž rozhodnutí o přijetí 



je doručeno v jiných termínech, může zápisový lístek uplatnit pouze jednou, to neplatí v 

případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.  

 

UPOZORNĚNÍ! 

Žák odevzdá zápisový lístek na střední uměleckou školu (s talentovou zkouškou) a následně 

bude dělat přijímací zkoušky na střední školu bez talentové zkoušky (např. gymnázium). 

Zápisový lístek ze střední umělecké školy (s talentovou zkouškou) může vzít zpět pouze 

tehdy, když na střední školu bez talentové zkoušky (např. gymnázium) bude přijat až v rámci 

odvolacího řízení. 

Pokud na střední školu bez talentové zkoušky (např. gymnázium) bude přijat přímo (bude na 

seznamu přijatých uchazečů), nemůže si zápisový lístek, který odevzdal na střední uměleckou 

školu (s talentovou zkouškou), z této školy vyzvednout. 

 

6.  Ztráta, poškození zápisového lístku 
V případě ztráty zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového 

lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce 

nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; 

součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis tohoto 

uchazeče (viz § 5a vyhlášky).  

Základní škola 

 Vydává žákům základní školy jeden zápisový lístek proti podpisu. 

 ZŠ je oprávněna v případě ztráty zápisového lístku vydat svým žákům náhradní 

zápisový lístek (viz § 60a odst. 4 písm. c) školského zákona a § 5a odst. 5 vyhlášky) 

na základě žádosti, jejíž součástí je čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého 

uchazeče nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní 

ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého 

uchazeče je podpis tohoto uchazeče. V takovém případě se náhradní zápisový lístek 

označuje před nadpisem zápisového lístku slovem „NÁHRADNÍ“.  

Střední škola 

 Přijímá zápisové lístky na základě § 60 odst. 20 a § 60a školského zákona a ověřuje je 

v souladu s § 5a odst. 4 vyhlášky (že je podal uchazeč uvedený na přihlášce, kterému 

bylo vystaveno rozhodnutí o přijetí).  

Krajský úřad 

 Vydává zápisové lístky na základě žádosti podle § 60a odst. 2 školského zákona v 

případě, že uchazeč není žákem základní školy v ČR; vede jejich evidenci podle § 5a 

odst. 3 vyhlášky.  



 Je oprávněn v případě ztráty zápisového lístku vydat příslušným uchazečům (kterým 

vydal zápisový lístek), náhradní zápisový lístek (podle § 5a odst. 5 vyhlášky na 

základě § 60a odst. 3 písm. c) školského zákona) na základě žádosti, jejíž součástí je 

čestné prohlášení zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče, že původní 

zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení 

zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče. Náhradní zápisový 

lístek označuje před nadpisem zápisového lístku slovem „NÁHRADNÍ“.  

 

 


