
Jak je to se Zápisovým lístkem na SŠ 

 

Vážení rodiče,  

zápisový lístek, který nyní dostáváte od asistentek pedagoga, dává informaci střední škole, na 

kterou se Vaše dítě dostalo, že chcete, aby ji dítě v příštím školním roce navštěvovalo. Máte 

ho jen jeden, proto se musíte rozhodnout, o jaký obor má Vaše dítě skutečně zájem. 

V této době postupně dostáváte dopisy ze středních škol, na které se Vaše děti hlásily. 

V těchto dopisech dostáváte registrační číslo, pod nímž bude na webové stránce školy nebo u 

vchodu u školy uvedeno, zda na ni Vaše dítě může být přijato.  Pokud se vaše děti hlásily na 

dva nematuritní obory, pak je ve vašem zájmu co nejdříve po té, co budou informace z obou 

oborů zveřejněny, vyplněný lístek dát tam, kam bude Vaše dítě chodit po prázdninách. 

Samozřejmě uvážlivě rozhodněte, který z oborů je pro Vaše dítě nejvhodnější. 

Pokud se však Vaše dítě hlásilo i na maturitní obor (jedná se o 5 žáků školy), počkejte, až 

vykoná přijímací zkoušky i na tento maturitní obor. Zatím nedávejte zápisový lístek na učební 

obor, na který byl žák přijat! Termín jednotných písemných přijímacích zkoušek ministerstvo 

školství vyhlásí koncem dubna. Teprve po oznámení výsledků přijímacího řízení si vyberete a 

do určitého termínu odevzdáte zápisový lístek na školu, které dáváte přednost. Tento termín, 

dokdy bude nutné odevzdat zápisový lístek, Vám oznámím později.  

Ještě jednou zdůrazňuji, že je dítě přijato na školu až poté, co odevzdá tento Zápisový lístek. 

Můžete ho dát jen na jeden obor a nemůžete ho vzít zpět. 

Pokud se chcete zeptat na další informace ohledně přijímacího řízení na SŠ, použijte email 

zmrzlikova@zsdruzby.cz nebo volejte na telefonní číslo školy 596 311 317.  

 

Pro Vaši informaci uvádím příslušnou pasáž zákona: 

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání 

a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději 

musí přihlášení žáci na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se 

odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou 

přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude 

teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění 

výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby 

mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní 

výsledky dříve. Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci 

mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový 

lístek odevzdají. 
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