
Zápisový lístek 

Význam podání zápisového lístku 
Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 
60g odst. 6 školského zákona). Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří podávají přihlášku 
do večerní, dálkové, distanční a kombinované formy vzdělávání podle § 25 odst. 2 písm. b) až e) 
školského zákona nebo kteří se hlásí do některé z forem vzdělávání oborů vzdělání 
nástavbového a zkráceného studia konaných podle § 83 až 85 školského zákona. 

Vydání zápisového lístku základní školou nebo krajským 

úřadem 
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole, a to 
nejpozději do 15. března daného školního roku. V ostatních případech může uchazeči na 

základě jeho písemné žádosti zápisový lístek vydat krajský úřad příslušný podle místa trvalého 
pobytu uchazeče (§ 60g odst. 1 školského zákona). Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek. 

Cizinci, který není žákem základní školy v ČR, vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný 
podle místa jeho pobytu na území České republiky, pokud na území České republiky cizinec 
nepobývá, pak podle sídla školy, do které se hlásí (§ 60g odst. 2 školského zákona). 

 Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se upravuje 

termín po vydání zápisového lístku pro přijímaní do oborů vzdělání s talentovou 

zkouškou  [PDF, 1,01 MB] 

Termín pro podání zápisového lístku 
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední 
škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním 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 
poštovní službě. 

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem 
lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v 
případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se 
neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být 
podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem. 

Zpětvzetí zápisového lístku 
Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s 
talentovou zkouškou nebo do konzervatoří, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez 
talentové zkoušky, popř. pokud byl přijat na školu na základě odvolání. 

Ztráta zápisového lístku 
Při ztrátě 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; 
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součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (§ 
17 odst. 5 vyhlášky). 
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