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Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice 

Směrnice k náhradám za učebnice 

o Poskytování učebnic a učebních textů žákům základních škol je upraveno zákonem 

561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) 

o Žákům prvních ročníků základních škol jsou učebnice a učební texty poskytovány 

bezplatně. Žáci je nevracejí. 

o Žákům druhých až devátých ročníků základních škol jsou učebnice a učební texty 

poskytovány bezplatně na školní rok a vracejí je nejpozději do konce školního roku. 

o Po obdržení učebnic žák učebnici řádně prohlédne, zda nechybí listy či není 

znehodnocena jiným způsobem. Případné závady nahlásí ihned vyučujícímu. Vyplní 

předepsanou tabulku na zadní straně učebnice, do níž zapíše své jméno, školní rok a 

číslo, kterým byla učebnice na začátku roku ohodnocena. Použitelnou učebnici opatří 

obalem a po celý školní rok o ni řádně pečuje tak, aby nedocházelo k jejímu 

zbytečnému znehodnocení.   

o Životnost učebnice je různá podle kvality vazby, ale měla by být alespoň 5 let. 

Hodnota učebnice je dána nákupní cenou. Tzn., že běžným užívání se hodnota 

učebnice sníží každým rokem o 1/5 nákupní ceny. Z toho vychází vyučující při 

přebírání učebnic na konci školního roku.  U každé učebnice posoudí rozsah 

opotřebení či poškození a zapíše jej na zadní stranu knihy do tabulky a do výdejového 

archu. Při běžném opotřebení (znehodnocení o 1/5) žák nic nehradí. Při větším 

rozsahu poškození stanoví vyučující výši případné náhrady jako násobky 1/5 nákupní 

ceny učebnice. Obdobně postupuje při úplné ztrátě učebnice či jejím zničení, kdy žák 



uhradí zůstatkovou hodnotu učebnice podle záznamu na výdejovém archu. Učebnice 

je zcela nepoužitelná jestliže chybí listy, je velmi znečištěná (politá ), nečitelně 

popsaná nebo jsou doplněna cvičení.  

o Poplatky za vybrané učebnice odevzdá vyučující hromadně za všechny žáky se 

seznamem žáků hospodářce školy do pokladny. Získané prostředky slouží výhradně na 

nákup nových učebnic dle potřeby školy.  

 

Vzor zápisu do tabulky v učebnici. 

Školní rok Jméno žáka Na začátku roku Na konci roku 

2011/2012 Jan Novák 0 1 

2012/2013 Pavel Nový 1 2 

2013/2014 xxx 2 3 

2014/2015 xxx 3 4 

2015/2016 xxx 4 5 

 

Školní rok Jméno žáka Na začátku roku Na konci roku 

2011/2012 Jan Novák 0 3 

2012/2013 Pavel Nový 3 4 

 

Náhrada za poškození je 2/5 z ceny  

Výše náhrad- příklad 

rok Cena učebnice – každým rokem snížená o 1/5 

ceny 

1 120,- 

2 96,- 

3 72,- 

4 48,- 

5 24,- 

 

Poškození  Počet pětin Cena, kterou žák 

zaplatí 

z 1 - 3 2/5 48,- 

z 2 - 4 2/5 48,- 

z 3 - 5 2/5 48,- 

z 1 - 4 3/5 72,- 

z 2 - 5 3/5 72,- 

z 1 - 5 5/5 120,- 

 

V Lovosicích dne: 13. 12. 2012                         Mgr. Jarmila Višňovcová 

                                                                                      ředitelka školy 


