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Změny: 

 

1. Nákup učebnic a učebních textů se schvalovací doloţkou MŠMT 

 

Za nákup učebnic a učebních textů podle § 27 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., školského zákona, 

odpovídá zástupce ředitelky školy Mgr. Pavel Balcar. Po odborné stránce konzultuje nákup 

s předsedy předmětových komisí, rozpočet školy na učebnice a učební pomůcky konzultuje 

s ekonomkou školy. 

Termíny: 

-  projednání vyřazení učebnic, nákupu nových učebnic v předmětových komisích (únor) 

-  zpracování návrhu nákupu učebnic (březen) 

-  schválení seznamu učebnic ředitelem školy (vyřazené, nově nakoupené) a nákup 

nových učebnic (duben  - květen). 

 

2. Nákup učebnic a učebních textů bez schvalovací doloţky MŠMT 

 

Za nákup učebnic a učebních textů podle § 27 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školského zákona, 

odpovídají předsedové předmětových komisí v rámci schváleného objemu finančních 

prostředků na kalendářní rok. Nákup učebnic schvaluje ředitelka školy dle předloţených 

poţadavků. 

 

3. Pouţívání dalších učebních textů. 

 

Vyučující jednotlivých předmětů mohou pouţívat ve vyučovacích hodinách učební texty 

(slovníky, encyklopedie, …), jejichţ pouţití neschvaluje ředitel školy, musí však vţdy dbát 

zásad a cílů vzdělávání podle § 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. 

 

4. Poskytování učebnic ţákům 

 

Ţákům jsou učebnice poskytovány bezplatně. Ţáci prvního ročníku základní školy učebnice 

nevracejí. Ţáci druhého aţ devátého ročníku učebnice vracejí na konci školního roku. Třídní 

učitel zhodnotí pouţívání učebnic a rozhodne o případné náhradě podle těchto zásad: 

a) ztráta nebo úmyslné poškození učebnice (100% náhrady ceny učebnice), 

b) velké poškození učebnice způsobené nevhodným zacházení (75% náhrady ceny učebnice), 

c) poškození učebnice způsobené nevhodným zacházením (50% náhrady ceny učebnice), 

d) drobné poškození učebnice způsobené nevhodným zacházením (25% náhrady ceny 

učebnice), 

e) poškození učebnice způsobené běţným uţíváním (0% náhrada ceny učebnice). 

 

5. Pouţívání pracovních sešitů 

 

O pouţívání pracovních sešitů (doplňují se = jednorázové pouţití) rozhodují vyučující 

jednotlivých předmětů. Objednávání pracovních sešitů provádí zástupce ředitele školy 

hromadnou objednávkou. O pouţití pracovních sešitů jsou informováni zákonní zástupci 



ţáků, kteří také pracovní sešity v plné výši hradí. Pracovní sešity zůstávají v majetku ţáků a 

nevracejí se. 
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