
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 
  
postupujeme Vám vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které se týká odevzdání 

zápisového lístku v souladu s aktuálně platnou legislativou nejen ve vazbě na obory „nematuritní“.   
  
V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní 
přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy ředitel školy zveřejní seznam 
přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek 
až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může 
uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí 
nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné.). 
  
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. 
  
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon 
nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve 
nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání 
nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek. 
  
V případě potřeby či doplňujících dotazů ohledně přijímacího řízení jsme Vám k dispozici. 
  
S pozdravem 
  
Ing. Petra Serafinová 
referent správy škol a školských zařízení 

odbor školství, mládeže a sportu 

  

 
  
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

 

http://msk.cz/

