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V Praze dne 9. března 2021 
K č. j.: MSMT-4337/2021-3 
 

Opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám – posunutí termínu pro vydání zápisového 
lístku 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní 
orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává Opatření obecné povahy, kterým z důvodu 
přetrvávajícího distančního vzdělávání a nemožnosti osobní přítomnosti žáků ve školách 
prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělání z data 
15. března 2021, které je stanoveno § 60g odst. 2 školského zákona na termín 6. dubna 2021 tak, 
aby žáci i jejich zákonní zástupci měli dostatek času pro jeho vyzvednutí, respektive školy pro 
jeho odevzdání. Vyzvednutí zápisového lístku sice není zakázáno, protože je považováno za 
nezbytně nutný úřední úkon, ale v současné situaci, kdy mají zaměstnanci škol co nejvíce 
pracovat z domova a všeobecně je vhodné snížit mobilitu a setkávání osob, může být 
komplikované zápisové lístky předávat (nebo si je vyzvednout). Nový termín je stanoven tak, aby 
došlo k vydání zápisového lístku ještě před samotným konáním prvního řádného termínu 
jednotné přijímací zkoušky. 

Opatření obecné povahy je dostupné na Úřední desce MŠMT: 
https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska  
a přímo také na odkazu: https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-
prodlouzeni-terminu-do-ktereho-se  

 

S pozdravem 

Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D. 
ředitel odboru středního, vyššího odborného  
a dalšího vzdělávání 
 
Na vědomí 
Odbory školství, mládeže a tělovýchovy KÚ a MHMP 
Ředitelky a ředitelé středních škol 
 

Ředitelky a ředitelé základních škol  
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