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3.1 b) 
 

VZOR TISKOPISU ZÁPISOVÉHO LÍSTKU  
 

    
  Zápisový lístek je dokument, kterým zájemce o studium na střední škole potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se na 

vybrané škole, která ho přijala. Protože si každý může podat více než jednu přihlášku (a může být tedy přijat na 
více škol zároveň), je odevzdání zápisového lístku jediný způsob, jak střední školy zjistí, kolik z přijatých studentů 
k nim plánuje nastoupit. 
Žáci 9. tříd, získají zápisový lístek ve škole. 
Jestli dítě aktuálně nechodí na základní školu, zápisový lístek získá od krajského úřadu podle svého místa bydliště. 
Žádost o vydání zápisového lístku lze podat osobně, poslat poštou nebo e-mailem. 

• Každý uchazeč o studium dostane jen 1 zápisový lístek. V případě ztráty je nutné žádat o náhradní  
zápisový lístek. 

• Zápisový lístek uchazeč odevzdává na školu, na kterou ho přijali a kde chce studovat. 
• Zápisový lístek musí osobně odevzdat nebo poslat doporučeně poštou do 10 dnů ode dne oznámení 

rozhodnutí o přijetí na školu na webových stránkách školy. 
• Když škola zápisový lístek neobdrží, předpokládá, že student nenastoupí. 
• Zápisový lístek musí podepsat rodič (pokud je uchazeči méně než 18 let). 

Jestli uchazeč uspěl s odvoláním proti nepřijetí ke studiu, zatímco je už zápisový lístek odevzdán na jiné škole, 
může vzít svůj zápisový lístek zpět. Střední škola potvrdí zrušení zápisu a poté je třeba vyplnit 2. oddíl zápisového 
lístku. 
 
Příloha k vyhlášce č. 671/2004 Sb. 
Vystavil (škola / krajský úřad): ……………………………..…..…..…..…..……..…..…..…..…..…..…..…..…..……...…..…..…..…..…..…. 
...................................................................................................................................... IZO školy: …..…..…..…..… 
  
                                                                    Zápisový lístek                                                            Ev. číslo: .. - ...... 

ke vzdělávání ve střední škole /konzervatoři/ 
 
Jméno, popřípadě jména, a příjmení uchazeče: ……………………………..…..………………….………………………..…..…………… 
Datum a místo narození uchazeče: ……………………………..…..……………………………………..…..………………………..…………. 
Adresa bydliště uchazeče1): ……………………………..…..……………………………………..…..………………………..…………………………. 
……………………………..…..………………………………………………..………………………………………... stát: ………………………………….. 
Jméno a příjmení zákonného zástupce nezletilého uchazeče: ……………………………..……...………………………………….…. 
 

 

 

Datum: 
 
Podpis a razítko2): 
 

1) Uvádí se adresa trvalého pobytu, u cizinců adresa bydliště.  
2) Otisk razítka vydávajícího orgánu a podpis ředitele základní školy nebo odpovědného zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu. 

 

 

 
 

 

2. Zapisuji uvedeného uchazeče do prvního ročníku na školní rok: ....................../......................  
Název školy: ……………………………..…..……………………………..…..…………………………………………..…..………………………. …. 
Kód a název oboru vzdělání:  …………………………………..……………………………..…..…………………………………………..…..… 
Datum: ............................ 
Podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče: .....................................             ..................................... 
Podpis uchazeče:  .....................................    Otisk razítka a podpis ředitele  
                                                                             střední školy/konzervatoře/ 
Zápis zrušený dne:  ............................ 
Podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče: .....................................             ..................................... 
Podpis uchazeče:  .....................................    Otisk razítka a podpis ředitele  

1. Zapisuji uvedeného uchazeče do prvního ročníku na školní rok: ....................../......................  
Název školy: ……………………………..…..……………………………..…..…………………………………………..…..………………………. …. 
Kód a název oboru vzdělání:  …………………………………..……………………………..…..…………………………………………..…..… 
Datum: ............................ 
Podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče: .....................................             ..................................... 
Podpis uchazeče:  .....................................    Otisk razítka a podpis ředitele  
                                                                             střední školy/konzervatoře/ 
Zápis zrušený dne:  ............................ 
Podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče: .....................................             ..................................... 
Podpis uchazeče:  .....................................    Otisk razítka a podpis ředitele  

SŠ 

Aktualizováno 1. 12. 2022 

mailto:poradenstvi@meta-ops.cz
http://www.meta-ops.cz/
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3.1 b) 
 

СУРГУУЛИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР  

   
  Элсэлтийн бүртгэлийн хуудас нь дунд сургуульд суралцах сонирхолтой сурагчийн өөрийнх нь сонгосон 

сургуульд суралцах хүсэлтэй байгааг баталгаажуулсан баримт бичиг юм. Сурагч бүр нэгээс олон өргөдөл гаргах 
боломжтой тул бүртгэлийн маягтыг хүлээлгэн өгөх нь дунд сургуулиудад элссэн сурагчдын хэд нь сургуульд 
орохоор төлөвлөж байгааг мэдэх цорын ганц арга зам юм (иймд хэд хэдэн сургуульд нэгэн зэрэг элсэх 
боломжтой).  
ЕБС-ийн 9-р ангийн сурагчдад бүртгэлийн хуудасыг сургууль нь өгнө.  
Хэрэв ЕБС сурдаггүй бол өөрийн оршин суугаа газрынхаа бүс нутгийн албанаас бүртгэлийн хуудсаа авна. 
Бүртгэлийн хуудас авах өргөдлөө өөрийн биеэр гаргах, шуудангаар эсвэл цахим шуудангаар илгээж болно. 

• Суралцах өргөдөл гаргагч бүр зөвхөн 1 бүртгэлийн хуудас авна. Хэрэв алга болгосон тохиолдолд орлох 
бүртгэлийн хуудас авах хүсэлт гаргах шаардлагатай. 

• Өргөдөл гаргагч нь элссэн болон суралцахыг хүссэн сургуульдаа бүртгэлийн хуудсаа өгнө. 
• Өргөдөл гаргагчийг тухайн сургуульд элсэн орох тухай шийдвэр сургуулийн цахим хуудсанд 

зарлагдсан өдрөөс хойш бүртгэлийн хуудсаа 10 хоногийн дотор өөрийн биеэр буюу баталгаат 
шуудангаар илгээнэ. 

• Хэрэв сургууль, элсэлтийн хуудас аваагүй бол тухайн оюутан элсэхгүй гэж үзнэ. 
• Бүртгэлийн хуудасыг эцэг эх нь гарын үсэг зурсан байх ёстой (18 нас хүрээгүй бол). 
Өргөдөл гаргагч нь бүртгэлийн хуудсаа өөр сургуульд өгсөн байхад өмнөх сургуулийн зөвшөөрөөгүй 
шийдвэрийн давж заалдсан хариу зөвшөөрсөн бол бүртгэлийн хуудсаа буцаан авч болно. 

 
671/2004 тоот тогтоолын хавсралт 
Байгууллага (сургууль / аймгийн захиргаа): ……………………………..…..…..…..…...............…..…..…..…..…..…....…..…..…….... 
......................................................................................................  Сургуулийн регистрийн дугаар: …..….…..…..… 
   
                                                        Дунд сургууль /хөгжим бүжгийн коллеж/-ийн      Бүртгэлийн дугаар: .. - ...... 

бүртгэлийн  хуудас 
Сурагчийн овог нэр: ……………………………………..…..…….........................…………….………………………..…..…………… 
Төрсөн огноо, газар: ………………………………..…..………………………………………………..…..……………………………………. 
Гэрийн хаяг 1):……………………..…..…………………………………………………………..…..…..……………………………..…..……… 
…………………………..…..………………………………………………..………………………………………... улс: ……………………………….. 
Насанд хүрээгүй сурагчийн хууль ёсны төлөөлөгчийн овог нэр: …….......……………………..……………………….….  
 

 

 

Огноо: 
 
Гарын үсэг, тамга 2): 
 
1) Байнгын оршин суух хаяг нь гадаадын иргэдийн хувьд оршин суугаа хаягийг зааж өгсөн болно. 
2) Гаргасан байгууллагын тамга, бага сургуулийн захирлын гарын үсэг эсвэл хариуцаж буй бүс нутгийн ажилтан. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

21. Дээр нэр нь дурдагдсан сурагчийг: ....................../...................... хичээлийн жилд доорх сургуулийн 1 
дүгээр ангид бүртэв. 
Сургуулийн нэр: ……………………………..…..……………………………..…..…………………………………………..…..……………….. 
Мэргэжил, мэргэжлийн код: …………….…………..…………………………..…..…………………………………………..…..… 
Огноо: ............................ 
Насанд хүрээгүй сурагчийн хууль ёсны төлөөлөгчийн гарын үсэг: .......................             ............................ 
Сурагчийн гарын үсэг:...............................…………         Дунд сургууль/коллежийн      

захирлын тамга, гарын үсэг 
Бүртгэл цуцалсан огноо:  ............................ 
Насанд хүрээгүй сурагчийн хууль ёсны төлөөлөгчийн гарын үсэг: : .......................             ............................ 
Сурагчийн гарын үсэг:...............................…………                    Захирлын тамга, гарын үсэг 

1. Дээр нэр нь дурдагдсан сурагчийг: ....................../...................... хичээлийн жилд доорх сургуулийн 1 
дүгээр ангид бүртгэв. 
Сургуулийн нэр: ……………………………..…..……………………………..…..…………………………………………..…..……………….. 
Мэргэжил, мэргэжлийн код: …………….…………..…………………………..…..…………………………………………..…..… 
Огноо: ............................ 
Насанд хүрээгүй сурагчийн хууль ёсны төлөөлөгчийн гарын үсэг: .......................             ............................ 
Сурагчийн гарын үсэг:...............................…………         Дунд сургууль/коллежийн      

захирлын тамга, гарын үсэг 
Бүртгэл цуцалсан огноо:  ............................ 
Насанд хүрээгүй сурагчийн хууль ёсны төлөөлөгчийн гарын үсэг: : .......................             ............................ 
Сурагчийн гарын үсэг:...............................…………                    Захирлын тамга, гарын үсэг 

SŠ 
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