Vydání zápisového lístku
Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru
vzdělání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o
přijetí ke vzdělání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o
přijetí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k
přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky
rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může
uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na
škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Pokud uchazeč není v příslušném školním roce žákem základní školy, vydá mu zápisový lístek
krajský úřad podle trvalého bydliště uchazeče. Uchazeč může o zápisový lístek požádat
osobně nebo zaslat písemnou žádost o jeho vydání poštou.
Zápisové lístky pro uchazeče s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji jsou
vydávány v pracovní dny:
pondělí a středa od 8:00 do 17:00
úterý a
tvrtek od 8:00 do 15:00
pátek od 8:00 do 14:00
Odpovědní pracovníci odboru školství: Mgr. Ilona Javorská, PaedDr. Emílie
Nováčková, Mgr. Radek Pavlů, Mgr. Kateřina Pernicová
sídlo: budova Cejl 73, Brno
Jaké doklady je nutné mít s sebou
Musíte předložit:
• zletilý uchazeč: občanský průkaz nebo pas + doklad o bydlišti uchazeče
• zákonný zástupce nezletilého uchazeče: občanský průkaz nebo pas + doklad o bydlišti
zákonného zástupce uchazeče a rodný list nebo občanský průkaz nezletilého uchazeče
Plná moc ve věci vydání zápisového lístku
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Při osobní návštěvě na odboru školství Krajského úřadu bude žádost vyplněna na místě.
Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete poštou na adresu:
Krajský úřad JMK
odbor školství
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 BRNO

