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INFORMACE RODIČŮM ŽÁKŮ K ZÁPISOVÉMU LÍSTKU 

 

 

Zápisový lístek je podle zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcího předpisu, jímž je vyhláška 

MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, zaveden jako jeden z dokumentů 

nezbytných pro přijímací řízení na VG. 

   Dokumentaci žáka pro přijímací řízení tedy tvoří: 

1. Přihláška (vč. případných příloh) – termín odevzdání na VG do 1. 3. 2021. 

2. Zápisový lístek – termín odevzdání do deseti dnů po zveřejnění rozhodnutí o přijetí. 

Školský zákon ukládá uchazečům (žákům, resp. jejich zákonným zástupcům) tuto povinnost: 

Na školu, kterou si žák vybere, bude muset do deseti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých 

uchazečů předložit zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). VG, které do 

uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si žák (uchazeč) vybral jinou školu, kde také 

uspěl. Ve VG, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem (viz § 60a odst. 6 a 7 

školského zákona). Na tato místa mohou pak ředitelé VG případně vypsat další kolo přijímacího řízení a to 

ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.  

Při ztrátě, výrazném poškození aj. lze vydat náhradní zápisový lístek. Náhradní zápisový lístek na základě 

písemné žádosti s uvedením důvodu a čestným prohlášením zákonného zástupce ve smyslu odst.5 §17 

vyhlášky vydá po posouzení žádosti základní škola (tedy orgán, který původní zápisový lístek vydal).  

 

Pozn.:  Forma žádosti o vydání nového zápisového lístku není předepsána, přesto formulář žádosti s textem 

čestného prohlášení je možné vyžádat u vedení naší ZŠ.  
 

Důležité upozornění: 

 

Na zápisovém lístku, který jste obdrželi prostřednictvím Vašeho dítěte, jsou vyplněny základní údaje o škole, 

která jej vydala, vč. jména žáka / žákyně. Ostatní údaje v hlavičce je třeba doplnit.  

Zásada:  Údaje na přihlášce = údaje na zápisovém lístku 

 

Základní právní předpisy týkající se přijímacího řízení 

 

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., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

Podrobnější informace jsou průběžně zveřejňovány rovněž na webových stránkách MŠMT:  

www.msmt.cz, dále na webových stránkách MHMP a jednotlivých škol. 
 

 

 

V Praze dne 28.1.2021                                                                                                                          J.Soukup, v.r. 


