
!!! VÝDEJ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ!!! 

Vážení rodiče a žáci, 

 

v týdnu od 13. do 15. února 2023 si můžete vyzvednout ZÁPISOVÉ LÍSTKY. Výdej se 

týká žáků 5. a 7. ročníků (přijímací zkoušky na víceletá gymnázia), 9. ročníku (gymnázia, 

střední školy, střední odborná učiliště) a vycházejících žáků, kteří ukončí školní docházku 

v 8. ročníku.  

Zápisový lístek bude vydán zákonnému zástupci po předložení platného OBČANSKÉHO 

nebo ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU u paní Ing. Vašové v kanceláři školy. Jiný termín (čas) je 

možné si domluvit předem s paní Ing. Vašovou (38 510 20 11, kancelar@zsonedbala.cz). 

Žák, kterému je 15 let, vlastní OBČANSKÝ PRŮKAZ, může si zápisový lístek 

vyzvednout sám. 

Žáci, kteří se hlásí i na střední školu s talentovou zkouškou (také gymnázium se sportovní 

přípravou), již ZÁPISOVÝ LÍSTEK mají (těch se toto sdělení netýká)! 

 

Výdej zápisových lístků v kanceláři školy: 

 

Pondělí (13.2.)  7:30 – 15:30 

Úterý (14.2.)  7:30 – 16:30 

Středa (15.2.)  7:30 – 15:30 

 

Odevzdání přihlášek na gymnázia, střední školy a střední odborná učiliště do 1. 3. 2023! 

Přihlášky dostanou žáci 9. tříd (žáci 5. a 7. tříd hlásící se na víceletá gymnázia, vycházející 

žáci) v úterý 31. ledna od třídních učitelů při předávání vysvědčení.  

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. 

Mgr. Gabriela Růžičková – výchovná poradkyně 


