
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123 
příspěvková organizace 

 
 

Směrnice ředitele č. 1/2011 
 

Vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení 
 
 

I.  Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) § 28, odst. 8 a vyhlášky MŠMT  
 č. 223/05 „O některých dokladech o vzdělání“   v y d á v á m   následující směrnici. 
 
1. Stejnopis a opis vysvědčení, výučního list a maturitního vysvědčení se vydává na základě 

písemné žádosti podepsané žadatelem a adresované na ředitelství školy. 
 
2. Žádost lze poslat i e-mailem a podepsat ji při převzetí stejnopisu či opisu. Bude-li tento 

zaslán dobírkou, tak se má za to, že žádost žadatel podepsal. 
 
3.  Žadatel ve své žádosti uvede jméno a příjmení (za studia i současné), třídu, rok ukončení 

vzdělávání a případně i třídního učitele. 
 
4. Za vydání stejnopisu nebo opisu vysvědčení v rozsahu jedné strany  stanovuji poplatek 

50,00 Kč  (padesát korun českých) + poštovné (dle platného ceníku České pošty). 
 
5. Za stejnopis nebo opis v rozsahu dvou stran stanovuji poplatek 100,00 Kč (jednosto) + 

poštovné. 
 
6. Stejnopisy a opisy vyhotovuje sekretářka zástupců ředitele pro teoretické vyučování, 

vede jejich evidenci a odvádí hotovost do pokladny.  
 
Způsob úhrady poplatku : 
a/ V hotovosti v kanceláři sekretářky zástupců ředitele pro teoretické vyučování. 
b/ Převodním příkazem na číslo účtu školy - ČSOB č.ú. 341374/0300, variabilní symbol 

v číselné řadě od 200001 do 200999 (1-999-pořadí v evidenci žádosti o opis či stejnopis), 
do zprávy pro příjemce se uvede příjmení žadatele). Pracovnice pokladny informuje 
sekretářku zástupců ředitele pro teoretické vyučování o došlých platbách, odeslání 
stejnopisu doporučenou poštou lze až po připsání platby od žadatele na účet školy. 

 
Vysvětlivky: 
Stejnopisem vysvědčení rozumíme opis prvopisu s využitím údajů v katalogovém listu, 
protokolu o závěrečné zkoušce či maturitním protokolu. Vyhotovuje se na tiskopisu platném 
v době vydání prvopisu. Není-li tento tiskopis k dispozici, vyhotoví se na jiném vhodném 
tiskopisu. Vydání stejnopisu se zaznamená v příslušné dokumentaci školy. Pokud nelze 
opatřit podpisy osob, které podepsaly prvopis, uvedou se na prvopisu jména a příjmení těchto 
osob s dovětkem v.r. Pokud nelze opatřit otisk razítka použitý na prvopisu, uvede se místo něj 
zkratka „L.S.“ Na stejnopis se připojí doložka  „Tento stejnopis souhlasí s prvopisem“. 
K doložce se uvede jméno, příjmení a podpis ředitele školy, otisk razítka a datum vyhotovení 
stejnopisu 
 



Opisem rozumíme kopii vysvědčení, výučního listu nebo maturitního vysvědčení provedenou 
na základě předloženého originálu. Opatřuje se otiskem razítka, jménem, příjmením a 
podpisem osoby, která opis vystavila a datem vydání opisu. 
 
 
II.    P o v ě ř u j i 
 
        kontrolou plnění této směrnice zástupce ředitele pro teoretické vyučování. 
 
 
 
III.  Tato směrnice nabývá účinnosti 3. ledna 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Radovan Maresz 
ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě-Porubě, 3. ledna 2011   
        
 
 
 


