
OPTYS, spol. s r. o.
U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice 
tel.: +420 553 777 392
e-mail: skola@optys.cz

Cena zboží a způsob plaCení
1) Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
2) Prodávající si uplatňuje právo na přiměřené zvýšení ceny v návaznosti na zvýšení cen papíru, energie a ostatních polygrafických nákladů.
3) V případě zvýšení ceny bude prodávající kupujícího o této skutečnosti informovat.
4) Při objednávce nad 1 500 Kč s DPH je poštovné a balné zdarma, a to Českou poštou, nebo osobním odběrem na pobočkách OPTYS. U objednávek s dopra-

vou PPL a GLS účtujeme plnou cenu dopravného. V ostatních případech za poštovné a balné účtujeme následující poplatky: • Česká pošta – Balík do ruky 
– dobírka: 125 Kč s DPH, platba předem/kartou on-line: 95 Kč s DPH • Balík do ruky - odpolední doručení – dobírka - 125 Kč s DPH, platba předem, platba 
kartou, na fakturu 95 Kč s DPH • Česká pošta – Balík na poštu – dobírka: 119 Kč s DPH, platba předem/kartou on-line: 89 Kč s DPH • Česká pošta – Balík do 
balíkovny – dobírka: 90 Kč s DPH, platba předem/kartou on-line: 70 Kč s DPH • PPL – dobírka: 155 Kč s DPH, platba předem/kartou on-line: 125 Kč s DPH • GLS 
na adresu – dobírka: 135 Kč s DPH, platba předem/kartou on-line: 115 Kč s DPH • GLS odběrná místa – dobírka: 125 Kč s DPH, platba předem/kartou on-line: 
105 Kč s DPH • Osobní odběr na pobočkách OPTYS Opava, Nový Jičín, Bílovec, Praha 4 – platba předem, kartou on-line, hotově: 20 Kč s DPH, Dolní Životice - 
ZDARMA.

5) V případě změny v sazebníku poštovních služeb si prodávající vyhrazuje právo na úpravu cen poštovného.
6) Cenu za zboží zaplatí kupující prodávajícímu převodním příkazem na základě vystavené faktury.
7) Kupující se zavazuje uhradit fakturu za dodané zboží ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře.
8)  V případě vrácení vyplněné objednávky v termínu do 30. dubna 2021 bude kupujícímu poskytnuta sleva ve výši 10 % z uvedených cen.  

Sleva se nevztahuje na vysvědčení (položky 90–105), balíčky pro prvňáčky a předškoláky, složky na vysvědčení.
9)  Náhradní plnění poskytujeme na objednávky v minimální hodnotě 1 500 Kč s DPH. Při fakturaci přes náhradní plnění se cena zboží navýší  

o 7 %. Náhradní plnění poskytujeme přes firmu FROS Opava.

DoDání zboží
1) Zboží podle této objednávky je dodáno jeho předáním poště k doručení na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této objednávky. 

V případě objednávky nad 1 500 Kč s DPH si prodávající vyhrazuje právo dodat zboží vlastní dopravní službou.
2) Všechna rizika plynoucí z možnosti poškození nebo ztráty během přepravy nese v plné výši OPTYS, spol. s r. o.

Kupující: 

V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ....................................................................................................................
 razítko a podpis  

2. Prodávající

Obchodní a dodací podmínky

1. Kupující

ObjednávKa tiskopisů, vysvědčení a žákovských knížek

Název kupujícího: iČO:

DiČ:

Fakturační adresa:

Dodací adresa (je-li odlišná od fakturační):

Číslo objednávky:

Kontaktní osoba: funkce:

Telefon: e-mail:

Datum objednávky: náhradní plnění:   ano ne

Jako výrobci vysvědčení a tiskovin garantujeme jejich kvalitu



Č. pol. Obj. č. název tiskopisu Formát Provedení Cena s dPH Objednané 
množství

1 3101 Výkaz a třídní kniha zdravotní tělesné výchovy A4 sešit 12 str. 27,00

2 3103 Seznam žáků A4 dvoulist 3,50

3 3104 Výkaz o počtu žáků A4 dvoulist 3,50

4 3105 Deník pro domy dětí a mládeže A4 sešit 12 str. 31,00

5 3106 Přihláška ke studiu na střední škole NOVÝ VZOR A4 list 3,50

6 3107 Přihláška ke studiu na konzervatoři – na střední umělecké škole NOVÝ VZOR A4 list 3,50

7 3108 Potvrzení o návštěvě školy A6 list 1,90

8 3109 Záznam o školním úrazu A4 list 2,90

9 3110 Kniha úrazů A4 sešit 100 str. 65,00

10 3111 Zápisní lístek do školní družiny A5 list 2,00

11 3112 Přehled výchovně-vzdělávací práce pro školní družinu a školní klub A4 sešit 56 str. 51,00

12 3113 Docházkový sešit pro žáky, kteří navštěvují školní družinu nebo klub jen  
v některých dnech nebo nepravidelně A4 sešit 250 str. 96,00

13 3114 Docházkový sešit pro žáky, kteří navštěvují školní družinu nebo klub jen  
v některých dnech nebo nepravidelně A5 sešit 128 str. 57,00

14 3115 Prohlášení zákonných zástupců (bezinfekčnost) A5 list 2,00

15 3116 informace pro rodiče (zákonného zástupce) A6 list 1,30

16 3117 Potvrzení – přestup žáka A4 list 2,50

17 3118 Protokol o komisionální zkoušce A4 dvoulist 3,50

18 2160800070 Desky na třídní knihy a výkazy s okénkem (černé) A4 desky PVC 79,00

19 2160800071 Desky na třídní knihy a výkazy s okénkem (modré) A4 desky PVC 79,00

20 2160800072 Desky na třídní knihy a výkazy s okénkem (červené) A4 desky PVC 79,00

21 2160800073 Desky na třídní knihy a výkazy s okénkem (zelené) A4 desky PVC 79,00

22 3119 Třídní kniha – 1. stupeň A4 sešit 48 str. 45,00

23 3120 Třídní kniha – 2. stupeň A4 sešit 48 str. 45,00

24 3121 Třídní kniha pro ZŠ praktickou a ZŠ speciální A4 sešit 48 str. 44,00

25 3122 Třídní výkaz – 1. stupeň A4 sešit 12 str. 19,00

26 3123 Třídní výkaz – 2. stupeň A4 sešit 16 str. 21,00

27 3124 Třídní výkaz pro ZŠ praktickou a ZŠ speciální A4 sešit 32 str. 44,00

28 3125 Výpis z katalogového listu – 1. a 2. stupeň A4 list 2,50

29 3126 Katalogový list žáka – univerzální pro 1. nebo 2. stupeň A4 dvoulist 4,50

30 3127 Katalogový list žáka pro ZŠ speciální A4 dvoulist 8,50

31 3128 Katalogový list žáka pro ZŠ praktickou A4 dvoulist 8,50

32 3129 Katalogový list žáka pro ZŠ speciální – pokračování A4 dvoulist 8,50

33 3130 Rozvrh hodin – 1. stupeň A4 dvoulist 4,00

34 3131 Rozvrh hodin – 2. stupeň A4 dvoulist 4,00

35 3132 Rozvrh hodin podle tříd A3 list 4,00

36 3133 Dotazník pro rodiče žáků 1. tříd A4 list 3,10

37 3134 Žákovská knížka – neutrální podoba vhodná pro oba stupně A5 sešit 32 str. 14,00

38 3135 Žákovská knížka – 1. stupeň A5 sešit 32 str. 14,00

39 3136 Žákovská knížka – 2. stupeň A5 sešit 32 str. 14,00

40 3137 Notýsek pro 1. a 2. třídu A5 sešit 32 str. 15,00

41 3138 Žákovská knížka pro speciální školy A5 sešit 48 str. 21,00

42 3139 Záznamy o práci v nepovinném předmětu, zájmovém útvaru (obal) A4 dvoulist 4,00

43 3140 Záznamy o práci v nepovinném předmětu, zájmovém útvaru (vložka) A4 dvoulist 4,00

CeNY JSOU UVeDeNY V KČ.
PřeDMěTeM PlNěNí JSOU NíŽe UVeDeNé TiSKOPiSY, U JeJiCHŽ NáZVU DOPlNil KUPUJíCí OBJeDNáVANé MNOŽSTVí.



Č. pol. Obj. č. název tiskopisu Formát Provedení Cena
s dPH

Objednané 
množství

D o p o r u č e n é  š K o l n í  t i s K o p i s y
44 3180 Katalogová složka žáka / žákyně (spojuje 1. a 2. stupeň) A4 sešit 8 stran 19,00

45 3181 Třídní kniha pro 1. stupeň ZŠ – varianta A (vhodná pro plně organizované školy) A4 sešit 60 stran 58,00

46 3182 Třídní kniha pro 1. stupeň ZŠ – varianta B (vhodná pro malotřídní školy 
vyučující žáky více ročníků v jedné třídě) A4 na šířku sešit 104 stran 78,00

47 3183 Třídní kniha pro 2. stupeň ZŠ – varianta C. S týdenním záznamem průběhu 
výuky jednotlivých vyučovacích předmětů (styl záznamu výuky 1. stupně) A4 sešit 104 stran 78,00

48 3184
Třídní kniha pro 2. stupeň ZŠ – varianta D. S denním záznamem průběhu výuky 
(navazující na původní třídní knihu pro 2. stupeň zaznamenávající výuku v 
jednotlivých vyučovacích hodinách)

A4 sešit 104 stran 78,00

49 3185 Třídní výkaz pro 1. stupeň A4 sešit 8 stran 20,00

50 3186 Třídní výkaz pro 2. stupeň A4 sešit 8 stran 20,00

CeNY JSOU UVeDeNY V KČ.
PřeDMěTeM PlNěNí JSOU NíŽe UVeDeNé TiSKOPiSY, U JeJiCHŽ NáZVU DOPlNil KUPUJíCí OBJeDNáVANé MNOŽSTVí.

t i s K o p i s y  p r o  š K o l n í  K n i h o v n y
75 3165 Výpůjční lístek A6 karta 1,90

76 3166 Přírůstkový seznam pro školní knihovny A4 dvoulist 3,90

77 3167 Katalogový lístek DOPRODEJ 125 × 75 mm list 1,30

78 3168 Úbytkový lístek pro školní knihovny DOPRODEJ A4 dvoulist 3,50

79 3169 Knižní lístek pro školní knihovny 120 × 75 mm list 1,50

80 3170 Přihláška čtenáře DOPRODEJ A6 karta 2,00

81 3171 Čtenářský průkaz A5 dvoulist 5,00

t i s K o p i s y  p r o  m at e ř s K é  š K o ly
82 3172 Přihláška dítěte k zápisu do MŠ A4 list 3,50

83 3173 Třídní kniha pro MŠ A4 sešit 64 str. 44,00

84 3174 Třídní kniha pro MŠ pro volný zápis v rámci denního cyklu A4 sešit 112 str. 58,00

85 3175 Třídní kniha pro MŠ pro denní zápis v rámci týdenního cyklu A4 sešit 112 str. 58,00

86 3176 Třídní kniha pro MŠ pro volný zápis v rámci týdenního cyklu A4 sešit 112 str. 58,00

87 3177 Přehled docházky A4 dvoulist 3,50

88 3178 evidenční list pro dítě v MŠ A4 karta 4,00

89 3188 Kniha docházek A4 sešit 12 str. 19,00

t i s K o p i s y  p r o  š K o l n í  j í D e l n y
51 3141 Příhláška ke stravování A5 list 2,50

52 3142 Poukázka na obědy (oranžová) DOPRODEJ A5 karta 2,00

53 3143 Poukázka na obědy (hnědá) DOPRODEJ A5 karta 2,00

54 3144 Poukázka na obědy (žlutá) DOPRODEJ A5 karta 2,00

55 3145 Poukázka na obědy (červená) DOPRODEJ A5 karta 2,00

56 3146 Poukázka na obědy (fialová) DOPRODEJ A5 karta 2,00

57 3147 Poukázka na obědy (modrá) DOPRODEJ A5 karta 2,00

58 3149 Poukázka na obědy (šedá) DOPRODEJ A5 karta 2,00

59 3150 Přihlášky ke stravování podle dnů v měsíci DOPRODEJ A4 list 2,00

60 3151 Záznam stravovacích dnů a poplatků za stravování DOPRODEJ A5 karta 2,00

61 3152 Záznam stravovaných osob a poplatků za měsíc A3 list 3,50

62 3153 Výdejky potravin a denní přehled stravování A3 blok 130 listů 154,00

63 3154 Výdejky potravin a denní přehled stravování A4 blok 130 listů 108,00

64 3155 Průkaz ke stravování (obal) A6 karta 1,90

65 3156 Průkaz ke stravování (vložka) A6 karta 1,90

66 3157 Průkaz ke stravování (bílý) A7 karta 1,90

67 3158 Průkaz ke stravování (zelený) A7 karta 1,90

68 3159 Rekapitulace za měsíc A4 list 2,00

69 1017 Skladní karta zásob A5 karta 2,38

70 1020 Skladní karta zásob A4 karta 3,51

71 3160 Průkaz ke stravování (tisk červený) A6 karta 1,90

72 3161 Průkaz ke stravování (tisk modrý) A6 karta 1,90

73 3162 Průkaz ke stravování (tisk zelený) A6 karta 1,90

74 3163 Průkaz ke stravování (tisk černý) A6 karta 1,90



Na naše vysvědčení můžete bez problému tisknout z programu pro školní administrativu Bakaláři  
a ze školního informačního systému Škola Online atd.

Nabízíme možnost 

TiSku žákOVSkÝch kNížEk 
DLE Vašich PřEDSTaV.  
Cena bude kalkulována podle požadovaného množství a provedení.  
S dotazy se obracejte na: alena Thomasová  
tel.: +420 553 777 392, mobil: +420 725 368 918 
e-mail: skola@optys.cz

NOVé fORmáTY V YSVěDČENí – DLE V YhLášk Y 3/2015

Č. pol. Obj. č. název tiskopisu Formát Cena  s dPH Objednané množství
90 3019 Vysvědčení ZŠ  – list B 210 × 297 mm 3,30

91 3027 Vysvědčení klasifikace – list A 10 povinných předmětů 210 × 297 mm 3,30

92 3028 Vysvědčení klasifikace – list A 20 povinných předmětů 210 × 297 mm 3,30

93 3029 Vysvědčení klasifikace – list A 210 × 297 mm 3,30

94 3035 Vysvědčení ZŠ – list A slovní hodnocení 210 × 297 mm 3,30

V YSVěDČENí O ZíSk áNí ZákLaDNíhO VZDěLáNí - DLE V YhLášk Y 3/2015

95 3036 Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole pro tisk QR kódu, 
vodoznak a číslování 210 × 280 mm 9,50

V YSVěDČENí O ZíSk áNí ZákLaDNíhO VZDěLáNí - DLE V YhLášk Y 300/2018

96 3001 Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ – list A  
(slovní hodnocení), vodoznak a číslování 210 × 280 mm 9,50

97 3002 Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ – list B  
(slovní hodnocení), vodoznak a číslování 210 × 280 mm 9,50

V YSVěDČENí O ZíSk áNí ZákLaDNíhO VZDěLáNí - DLE V YhLášk Y 300/2018

98 3003 Vysvědčení o získání základu  vzdělání v ZŠ speciální – list A 
vodoznak a číslování 210 × 280 mm 9,50

99 3004 Vysvědčení o získání základu  vzdělání v ZŠ speciální – list B 
vodoznak a číslování 210 × 280 mm 9,50

BiaNcO fORmuLářE S VODOZNakEm 

100 3039 Bianco A3, malý státní znak, vodoznak, bez číslování list A3 
rozložený 15,00

101 3053 Bianco s vodoznakem, bez číslování, vhodný jako list B pro ZŠ 
a ZŠ speciální (slovní hodnocení) 210 × 280 mm 9,50

102 3064 Bianco s vodoznakem a číslováním – závěrečné vysvědčení pro ZŠ 
a ZŠ speciální, SŠ a víceletá gymnázia, maturitní v.  210 × 280 mm 9,50

BiaNcO fORmuLářE BEZ VODOZNaku 

103 3020 Bianco s malým státním znakem (vhodné pro tisk ročníkových vysvědčení) 210 × 297 mm 4,50

OSTaTNí 

104 3179 Zápisový lístek ke vzdělání na SŠ 210 × 297 mm 7,00

105 3037 Zápisový lístek ke vzdělání na SŠ – bianco 210 × 297 mm 7,00

 Obj. č. OPTYS název  výrobku Objednané množství

21903000263 Balíček pro prvňáčky č. 1

21903000258 Balíček pro prvňáčky č. 2

2190300350 Balíček pro prvňáčky č. 3

2190300259 Balíček pro předškoláky č. 1

2190300260 Balíček pro předškoláky č. 2

2190300261 Balíček pro předškoláky č. 3

ObjednávKa - Balíček pro prvňáčky a předškoláky 

Máte zájem o softwarové řešení tvorby obálek sešitů, které si mohou vytvářet děti samy? NeANO
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