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ČÁST OZNAMOVACÍ

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k  postupu a stanoveným 
podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím

a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic

č. j. 1 052 / 2009-20

V Praze dne 14. července 2009

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”) vydává k postupu a stanoveným pod-

mínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic 

a učebních textů, kterým byla udělena schvalovací doložka, do seznamu učebnic podle § 27 odst. 1 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (dále 

jen „seznam“), toto sdělení.

Čl. I.
Učebnice a učební texty

(1) Ministerstvo může udělit schvalovací doložku pouze učebnicím a učebním textům určeným k využití při 

vzdělávání dětí zařazených do přípravných tříd základní školy, tříd přípravných stupňů základních škol speci-

álních a při vzdělávání žáků ve školách poskytujících základní a střední vzdělávání (dále jen „žák“).

(2) Za učebnice jsou považovány didakticky zpracované texty a grafi cké materiály1), které:

a) umožňují dosažení očekávaných výstupů vzdělávacích oborů2) vymezených rámcovými vzdělávacími 

programy a využití tematických okruhů průřezových témat k rozvoji osobnosti žáka vymezených rámco-

vými vzdělávacími programy a směřují k  utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků,

b) svým obsahem a zpracováním nejsou určeny ke znehodnocení jedním žákem pro další použití (například 

psaním, kreslením nebo rozstříháním).

(3) Za učební texty jsou považovány texty a grafi cké materiály1), které bezprostředně doplňují učebnice uvedené 

v odstavci 2, jsou pro kvalitu a efektivitu výuky nepostradatelné, zároveň jsou však takového charakteru, že 

nemohou být součástí učebnice podle odstavce 2, především se jedná o:

a) odborné tabulky užívané žáky při výuce,

b) pravidla českého pravopisu,

c) stručná mluvnice česká nebo jiná normativní mluvnice,

d) pracovní sešity tvořící jeden funkční celek s učebnicí,

e) školní zeměpisné a dějepisné atlasy.

f) pomůcky nahrazující běžné učebnice užívané při vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími po-

třebami (např. pracovní listy).

(4) Učebnice podle odstavce 2 mohou být učebnice:

a) pro realizaci vzdělávacího obsahu jednoho vzdělávacího oboru, případně jeho části, nebo více vzděláva-

cích oborů, 

b) pro jedno průřezové téma, případně některé jeho části, nebo více průřezových témat,

c) pro jeden ročník nebo více ročníků, případně část ročníku.

(5) Za ucelenou řadu učebnic ministerstvo považuje soubor učebnic splňující všechny následující charakteris-

tiky:

1) na jiném než papírovém nosiči;
2) v případě rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné vzdělávání se jedná o obsahové okruhy (podobně v celém 

textu Sdělení)



SEŠIT 9 strana 3

 

a) je určen pro výuku jednoho vzdělávacího oboru (jeho části) nebo více vzdělávacích oborů, popřípadě pro 

výuku jednoho nebo více předmětů, 

b) je zpracován podle jednotné, předem dané koncepce,

c) umožňuje souvislé používání učebnic dané ucelené řady v průběhu celého studijního cyklu daného vzdě-

lávacího oboru (všechny ročníky prvního stupně nebo druhého stupně základního vzdělávání, všechny 

ročníky nižšího stupně víceletého gymnázia, všechny ročníky středního vzdělávání),

d) umožňuje osvojení všech očekávaných výstupů vzdělávacího oboru (vzdělávacích oborů), popřípadě 

předmětu (předmětů), pro který (které) je zpracována, v rámci studijního cyklu podle písm. c).

(6) Přehled vzdělávacích oborů, pro které je schvalovací doložka udělována pouze uceleným řadám učebnic, je 

obsažen v příloze č. 6 tohoto sdělení.

(7) Pokud se dále v textu Sdělení píše o učebnicích, jsou tím míněny i učební texty.

Čl. II.
Ostatní texty a materiály

(1) Ostatními texty a materiály, které nelze považovat za učebnice podle Čl. I., jsou materiály, které učebnice volně 

doplňují, mají charakter cvičebnic nebo je možno je vytvářet v mnoha variantách. Jedná se například o:

a) pravopisná cvičení, diktáty a jazykové rozbory,

b) sbírky úloh (např. pro vzdělávací obory matematika, chemie, fyzika),

c) pracovní sešity netvořící s učebnicí jeden funkční celek,

d) slovníky (dvojjazyčné nebo vícejazyčné, jazykové výkladové, oborové výkladové),

e) metodické příručky pro učitele,

f) manuály k výuce software (uživatelské příručky),

g) ostatní pomocné textové, obrazové nebo číslicové materiály,

h) audiomateriály, videomateriály, audiovizuální materiály, multimediální programy pro PC.

(2) Ostatním textům a materiálům se schvalovací doložka neuděluje. 

Čl. III.
Udělení schvalovací doložky

(1) Podnět k zahájení procesu udělení schvalovací doložky dává nakladatel tím, že prostřednictvím podatelny 

postoupí ministerstvu žádost o udělení schvalovací doložky učebnici. 

(2) K žádosti podle odstavce 1 přiloží nakladatel náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto sdělení.

(3) Schvalovací doložku učebnici uděluje ředitel odboru ministerstva, který odpovídá podle platného Organizač-

ního řádu ministerstva za obsah rámcového vzdělávacího programu, pro který je předložená učebnice určena. 

Přehled odborů ministerstva podle jejich věcné příslušnosti je uveden v příloze č. 2 tohoto sdělení.

(4) Ředitel příslušného odboru stanovuje nejméně dva recenzenty, a to se souhlasem náměstka skupiny regio-

nálního školství. Recenzenti jsou stanovováni pouze ze seznamu recenzentů podle Čl. IX. Jeden recenzent 

je odborník zpravidla z vysoké školy, další recenzenti jsou pedagogičtí pracovníci, přičemž nejméně jeden 

z nich musí vyučovat na škole obdobného zaměření a mít odbornou kvalifi kaci pro určený vzdělávací obor. 

V případě, že učebnici recenzují dva recenzenti a posudky se výrazně odlišují, zadá ředitel příslušného odbo-

ru posudek třetímu recenzentovi. 

(5)  U učebnic, které se ve zvýšené míře zabývají aktuální a citlivou společenskou problematikou, může ředitel 

příslušného odboru požádat souběžně se zadáním recenzních posudků o stanovisko věcně příslušné přímo 

řízené organizace MŠMT. 

(6) Veškerý kontakt s recenzenty zajišťuje ministerstvo. 

(7) Náklady za zpracování recenzních posudků nese ministerstvo. 

(8) Podmínkou nutnou pro udělení schvalovací doložky jsou dva kladné doporučující recenzní posudky zpraco-

vané dle požadavků uvedených v příloze č. 5 tohoto sdělení. Ministerstvo může podle charakteru učebnice 

určit, která kritéria mohou být v recenzním posudku vypuštěna. 
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(9) Recenzní posudky k učebnici zašle ministerstvo nakladateli (včetně elektronické podoby) ve lhůtě do 90 

dnů ode dne doručení žádosti podle odstavce 1. V případech, kdy je třeba hlubšího posouzení předloženého 

rukopisu nebo se jedná o rozsáhlý několikadílný soubor učebnic, ministerstvo informuje včas nakladatele 

o prodloužení termínu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín pro předání posouzení.

(10) V případě vzájemných rozporů zpracovaných recenzních posudků nebo při neakceptování závažných připo-

mínek recenzentů rozhodne o dalším postupu (např. projednání připomínek na MŠMT za účasti recenzentů 

a zástupců nakladatele, vypracování dalšího rozhodujícího posudku přímo řízené organizace ministerstva, 

příslušné asociace nebo katedry vysoké školy) ředitel příslušného odboru ministerstva po projednání s ná-

městkem skupiny regionálního školství.

(11) Připomínky k předložené učebnici, které brání udělení schvalovací doložky, zašle ředitel věcně příslušného 

odboru nakladateli. Nakladatel text upraví podle připomínek, popř. písemně informuje ministerstvo o jiném 

způsobu vypořádání připomínek. Teprve poté může být rozhodnuto o udělení či neudělení schvalovací do-

ložky. 

(12) Schvalovací doložka je udělována na dobu šesti let, v odůvodněných případech je možné udělit schvalovací 

doložku i na kratší dobu. 

(13) Po vydání učebnice opatřené schvalovací doložkou zašle nakladatel do 30 dnů tomu odboru ministerstva, 

který schvalovací doložku udělil, čtyři výtisky3) učebnice a údaj o ceně učebnice. Po jednom výtisku ob-

drží:

• odborný referent, který má v gesci příslušnou oblast vzdělávání a navrhl udělení schvalovací doložky, 

• knihovna ministerstva, 

• Národní ústav odborného vzdělávání nebo Výzkumný ústav pedagogický (Národní pedagogický insti-

tut), 

• Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická knihovna Komenského.

O předaných učebnicích se vede ve věcně příslušných odborech a ostatních institucích evidence, v níž jsou 

uvedeny zejména základní údaje o učebnici, komu byla přidělena a doba platnosti doložky. Po uplynutí doby 

platnosti doložky budou učebnice z knihovny ministerstva předány Pedagogickému muzeu J. A. Komenské-

ho v Praze k dalšímu využití. 

(14) Příslušný odbor zajistí kontrolu dodržení podmínek pro udělení schvalovací doložky učebnici a v případě, 

kdy nakladatel nedodržel schválenou podobu učebnice nebo jinak nevyhověl podmínkám pro udělení schva-

lovací doložky, bude učebnici schvalovací doložka odňata (viz Čl. X.) a tato skutečnost nakladateli písemně 

oznámena.

(15) Na udělení schvalovací doložky není právní nárok. Udělení schvalovací doložky je ve výlučné kompetenci 

ministerstva. Důvodem neudělení doložky je nesoulad s pravidly stanovenými tímto Sdělením.

(16) Jestliže schvalovací doložka nebyla udělena, může nakladatel proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů ode dne 

doručení rozhodnutí podat námitku, a to písemnou formou s věcným odůvodněním, proč námitku podává. 

O námitce rozhodne přímý nadřízený ředitele odboru, který rozhodoval o udělení schvalovací doložky, do 

60 dnů ode dne podání námitky.

(17) V případě verze učebnice v jazyce národnostní menšiny posuzuje správnost překladu recenzent vybraný 

ministerstvem ve spolupráci s Pedagogickým centrem pro polské národnostní školství Český Těšín.

(18) Pokud nakladatelství žádá o udělení schvalovací doložky zároveň pro základní školy a nižší ročníky více-

letých gymnázií, uvede tento požadavek v žádosti o udělení schvalovací doložky. Udělení schvalovací do-

ložky pak vyřizuje věcně příslušný odbor pro základní vzdělávání podle Přílohy č. 2. Pokud nakladatelství 

žádá o udělení schvalovací doložky zároveň pro základní i střední vzdělávání, vyřizuje tuto žádost věcně 

příslušný odbor pro střední vzdělávání ve spolupráci s věcně příslušným odborem pro základní vzdělávání 

podle Přílohy č. 2. 

3) U učebnic v polském jazyce navíc jeden výtisk obdrží Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín.
 Pro lepší informovanost učitelů ministerstvo doporučuje, aby nakladatelství zaslalo jeden výtisk nové učebnice také všem 

krajským pracovištím Národního institutu pro další vzdělávání (Národního pedagogického institutu).



SEŠIT 9 strana 5

 

Čl. IV.
Podmínky nutné k udělení schvalovací doložky

(1) Schvalovací doložka může být ředitelem věcně příslušného odboru udělena učebnici, která:

a) respektuje Ústavu ČR a právní předpisy platné na území ČR; zejména respektuje základní práva a svo-

body, které se zaručují všem lidem bez rozdílu rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, příslušnosti 

k národnostní nebo etnické menšině a prosazuje rovné příležitosti mužů a žen,

b) je v souladu s příslušným rámcovým vzdělávacím programem, podporuje utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí a směřuje k dosahování očekávaných výstupů vzdělávacích oborů (okruhů),

c) je zpracována na dostatečné odborné úrovni a ve shodě s efektivními didaktickými postupy vhodnými pro 

věk žáků, jimž je učebnice určena,

d) po jazykové a grafi cké stránce odpovídá věku žáků a specifi kám daného vzdělávacího oboru nebo průře-

zového tématu.

(2) Učebnicím z ucelené řady učebnic je udělována schvalovací doložka s podmínkou, že nakladatel předloží 

popis koncepce ucelené řady učebnic s anotacemi (obsahem) jednotlivých dílů ucelené řady učebnic, aby 

bylo možné posoudit dodržení všech charakteristik ucelené řady učebnic podle Čl. I. odst. 6. Nakladatel musí 

vydat všechny učebnice této řady v takové časové návaznosti, která umožní souvislé používání učebnic z uce-

lené řady v průběhu studijního cyklu [podle Čl. I odst. 6 písm. c)]. Nesplnění této podmínky je důvodem pro 

odnětí schvalovací doložky. Pro celou ucelenou řadu učebnic jsou zvoleni zpravidla stejní recenzenti.

(3) Pracovnímu sešitu lze udělit schvalovací doložku v případě, že tvoří jeden funkční celek s učebnicí. K po-

souzení se pracovní sešit předkládá zpravidla současně s učebnicí. V odůvodněných případech lze požádat 

o dodatečné udělení schvalovací doložky pracovnímu sešitu. Ministerstvo v takovém případě zadá zpracování 

recenzního posudku recenzentům, kteří posuzovali učebnici, se kterou tvoří pracovní sešit funkční celek 

(případně jiným recenzentům, pokud to není možné). Další podmínky platí obdobně jako při udělení nové 

schvalovací doložky. 

(4) Velikost písma v textech určených pro žáky 1. až 3. ročníku základního vzdělávání je nejméně 12 bodů.

Čl. V.
Prodloužení platnosti schvalovací doložky 

(1) Nakladatel žádá o prodloužení platnosti schvalovací doložky před uplynutím doby platnosti vydané schvalo-

vací doložky. 

(2) V případě, že nebyla v učebnici provedena žádná změna, v daném oboru nedošlo k významným změnám, kte-

ré by měly být do učebnic zařazeny, a učebnice odpovídá schválenému rámcovému vzdělávacímu programu, 

může ředitel věcně příslušného odboru prodloužit platnost schvalovací doložky i bez recenzního posudku. 

(3) V případě učebnice zčásti přepracované předloží nakladatel ministerstvu spolu s učebnicí přehled, ze kterého 

bude zřejmý rozsah přepracování. Ředitel věcně příslušného odboru poté určí, zda se jedná o zásadní úpravy 

a bude se postupovat podle Čl. III. nebo se jedná o úpravy dílčí a bude stanoven pouze jeden recenzent (pří-

padně druhý z odborného ústavu, katedry vysoké školy nebo jiné instituce). 

(4) Lhůta pro zapracování připomínek z recenzního řízení a zaslání upraveného textu ministerstvu činí nejvýše 6 

měsíců od odeslání recenzních posudků nakladateli. Od uplynutí doby platnosti schvalovací doložky je v se-

znamu učebnic uvedena poznámka, že probíhá proces prodloužení platnosti schvalovací doložky a platnost 

původní schvalovací doložky trvá. Pokud není dodržena tato lhůta, učebnice se vyřadí ze seznamu.

(5) Další podmínky platí obdobně jako při udělení nové schvalovací doložky. 

Čl. VI.
Schvalovací doložka

(1) Nakladatel má povinnost uvést v nově vydané učebnici na rubové straně titulního listu doslovné znění platné 

schvalovací doložky, které obsahuje příloha č. 3 tohoto sdělení. 

(2) Na vstupních stranách učebnice je nakladatel povinen uvést jména recenzentů, kteří doporučili udělit učebni-

ci schvalovací doložku.
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(3) V případě jiného než papírového nosiče uvede nakladatel údaje podle odstavce 1 a 2 na obalu nosiče a v úvo-

du textu učebnice.

(4) Jakékoliv informace a doporučení o možném využití učebnice je možné uvádět pouze mimo text schvalovací 

doložky.

Čl. VII.
Evidence udělených schvalovacích doložek

(1) Průběžnou evidenci učebnic, kterým byla udělena schvalovací doložka, provádí ten odbor ministerstva, který 

příslušné schvalovací doložky udělil. 

(2) Informaci o udělení schvalovací doložky průběžně zveřejňuje ve Věstníku MŠMT odbor ministerstva stano-

vený přímým nadřízeným tohoto odboru.

(3) Úplnou evidenci všech učebnic, kterým byla udělena schvalovací doložka, vede odbor ministerstva stanovený 

přímým nadřízeným tohoto odboru.

Čl. VIII.
Seznam učebnic 

(1) V seznamu jsou uváděny všechny učebnice s platnou schvalovací doložkou s údaji podle přílohy č. 4 tohoto 

sdělení.

(2) Učebnice, kterým skončila platnost schvalovací doložky a u nichž nakladatel nepožádal o její prodloužení, 

jsou ze seznamu vyřazeny příslušným odborem ministerstva, který vede průběžnou evidenci učebnic podle 

Čl. VII odst. 1.

(3) Pro skončení platnosti schvalovací doložky je rozhodující den jejího udělení.

(4) Seznam učebnic určených k využití při vzdělávání dětí zařazených do přípravných tříd základních škol, tříd 

přípravných stupňů základních škol speciálních a při vzdělávání žáků ve školách poskytujících základní vzdě-

lávání je zveřejňován dvakrát v roce ve Věstníku MŠMT. Zároveň jsou tyto seznamy včetně seznamu učebnic 

určených k využití při vzdělávání žáků ve školách poskytujících střední vzdělávání zveřejněny na internetové 

stránce ministerstva (www.msmt.cz).

Čl. IX.
Seznam recenzentů

(1) Do seznamu recenzentů jsou zařazováni odborníci v dané oblasti, kteří mají odborné a pedagogické předpo-

klady, odpovídající vzdělání a dostatečnou praxi v oboru.

(2) Za sestavení a průběžné doplňování seznamu recenzentů odpovídá odbor ministerstva, který uděluje schvalo-

vací doložky.

(3) Seznam recenzentů je sestavován ve spolupráci s odbornými a vědeckými společnostmi, vysokými školami, 

profesními asociacemi s účastí vysokých škol (příloha č. 7), občanskými sdruženími, popř. jinými institucemi 

se vztahem k zaměření učebnice.

(4) Návrhy na zařazení do seznamu recenzentů se podávají spolu s vyplněným a podepsaným evidenčním listem 

recenzenta (příloha č. 8). Požadovány mohou být podle okolností také doporučení nadřízeného zaměstnance, 

doporučení odborné a renomované asociace nebo sdružení a aktuální publikační (autorská) činnost.

(5) O zařazení recenzenta do seznamu recenzentů rozhodne ředitel příslušného odboru ministerstva, který udě-

luje schvalovací doložky, a oznámí tuto skutečnost navrhovateli.

(6) Recenzent může být vyřazen ze seznamu recenzentů:

a) na vlastní žádost,

b) pro opakované odmítnutí spolupráce s ministerstvem, 

c) pro nedostatečnou kvalitu zpracovaného posudku,

d) pro zjevnou neobjektivnost zpracovaného posudku,
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e) při průkazných stížnostech na obsahovou nebo didaktickou kvalitu textu učebnice, kterou potvrdil svým 

doporučujícím posudkem,

f) pro střet zájmů při zpracování posudku. 

(7) Recenzent je odpovědný za svá stanoviska uváděná v posudku a za jasně formulovaný závěr podle požadavků 

uvedených v příloze č. 5 tohoto sdělení.

(8) Seznam recenzentů MŠMT obsahující jména a příjmení zašle MŠMT jedenkrát ročně nakladatelům, pokud 

o to požádají.

Čl. X.
Odnětí schvalovací doložky

(1) Ministerstvo má právo v odůvodněných případech schvalovací doložku odejmout.

(2) Rozhodnutí o odnětí schvalovací doložky náleží přímému nadřízenému řediteli odboru ministerstva, který 

o udělení schvalovací doložky rozhodl.

(3) Schvalovací doložku lze odejmout v případě:

a) nezaslal-li nakladatel do 30 dnů po vydání učebnice s udělenou schvalovací doložkou 4 výtisky učebnice 

opatřené schvalovací doložkou, 

b) nevěnoval-li nakladatel výrobě učebnice náležitou péči, a vyrobená učebnice obsahuje množství tisko-

vých chyb, prohřešků proti jazykové normě nebo jiných věcných či formálních nedostatků oproti podobě, 

která byla schválena,

c) objeví-li se ze strany pedagogické a ostatní veřejnosti oprávněné výhrady k učebnici.

(4) Schvalovací doložku pro ucelenou řadu lze odejmout v případě, že nakladatel nedodržel časovou návaznost 

či koncepci ucelené řady učebnic, k jejímuž vydání se zavázal.

(5) Nakladatel může proti rozhodnutí o odnětí schvalovací doložky podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí 

námitku, a to písemnou formou s věcným odůvodněním, proč námitku podává. O námitce rozhodne přímý 

nadřízený ředitele odboru, který rozhodl o odnětí doložky, do 60 dnů ode dne podání námitky.

(6) Rozhodnutí o odnětí schvalovací doložky uveřejní ministerstvo ve Věstníku MŠMT. 

(7) Při neoprávněném nebo chybném informování nakladatelem o udělení schvalovací doložky bude ve Věstníku 

MŠMT uveden nakladatel, název učebnice a správné znění schvalovací doložky nebo informace o neopráv-

něném uvádění schvalovací doložky.

Čl. XI.
Přechodné ustanovení 

(1) Všechny dosud udělené schvalovací doložky zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byly uděleny. 

(2) Pokud pro některé obory vzdělání nejsou vydány rámcové vzdělávací programy, považují se pro účely 

udělení schvalovací doložky za rámcové vzdělávací programy dosavadní vzdělávací programy a učební 

dokumenty. 

(3) Pokud byly některým učebnicím vznikající nové ucelené řady učebnic uděleny schvalovací doložky před 

dnem účinnosti tohoto sdělení a nakladatelství tuto řadu dokončuje a pokud by splnění ustanovení Čl. I odst. 

2 písm. b) mělo za následek změnu koncepce zbývajících částí ucelené řady učebnic, ustanovení Čl. I odst. 2 

písm. b) se v těchto případech nepoužije.

Čl. XII. 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu a stanoveným podmínkám pro udě-

lování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů 

do seznamu učebnic, č. j. 16 854/2007-20.
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Čl. XIII.
Účinnost

Toto sdělení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

 RNDr. Jindřich Kitzberger, v. r.

 náměstek ministryně
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Příloha č. 1

Náležitosti přiložené k žádosti o udělení schvalovací doložky učebnici

(1) Rukopis učebnice nebo rukopisy ucelené řady učebnic nebo poslední vydání učebnice s uvedením jména 

autora, názvu učebnice, předmětu (případně vzdělávacího oboru, průřezového tématu), cílové skupiny žáků 

[např. ročníku(ů)], stupně základní školy, druhu školy, pro který je určena. Zpracování rukopisu musí být ta-

kové, aby bylo možno posoudit jeho grafi ckou úroveň. Je nutné zařadit obrazovou část (byť i jen v náčrtcích). 

Nakladatel je povinen k textu učebnic přiložit minimálně jednu dvoustranu v podobě, jakou bude učebnice 

mít (včetně textů, ikonického materiálu, orientačního aparátu apod.) a která je pro celkové zpracování učeb-

nice a její strukturu charakteristická. Měřítko a barevné provedení tohoto vzoru musí odpovídat konečné 

podobě učebnice.

(2) V učebnicích, ve kterých jsou texty dotýkající se duchovních i kulturních hodnot a tradic různých národností 

a kultur, musí být tato problematika v recenzních posudcích zohledněna a komentována. Dle obsahu těchto 

učebnic (jde zejména o vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět, Dějepis, Výchova 

k občanství, Zeměpis, Výchova ke zdraví a průřezová témata) si nakladatel zajistí zpracování posouzení na 

konkrétní témata zejm. od: školské komise České biskupské konference (Thákurova 3, 160 00 Praha 6), Ži-

dovské obce (Židovské muzeum, U Staré školy 1, 110 00 Praha 1), Ekumenické rady církví (Donská 370/5, 

101 00 Praha 10-Vršovice), Muzea romské kultury (Bratislavská 67, 602 00 Brno), specializovaného praco-

viště univerzitního typu problematiky týkající se islámu (např. Ústav Blízkého východu a Afriky, Celetná 20, 

116 42 Praha 1), budhismu apod., případně od dalších institucí. Stanoviska těchto institucí musí zahrnovat 

jejich veškeré připomínky a musí být zaslány ministerstvu spolu s jasným vyjádřením nakladatelství (příp. 

autora), zda jednotlivé připomínky akceptuje či nikoliv (včetně zdůvodnění jejich nepřijetí). Výběr konkrétní 

instituce se doporučuje předem konzultovat s ministerstvem. Zároveň se doporučuje zaslat institucím úplný 

rukopis učebnice nebo učebního textu, nikoliv pouze příslušný výňatek z textu.

(3) Údaje o formátu učebnice a hmotnosti, typu vazby, použitého papíru, obálky, nosiči apod.

(4) Údaje o předpokládané ceně učebnice.

(5) Prohlášení, kterým se nakladatel zavazuje, že na požádání ministerstva vydá polskou verzi, popř. verzi v ja-

zyce jiné národnostní menšiny, případně v podobě pro potřeby přepisu hmatového písma pro zrakově posti-

žené. Náklady spojené s přípravou vydání takovéto verze budou nakladateli hrazeny ze státních prostředků. 

V případě pravidelného kontaktu nakladatele s ministerstvem lze tento požadavek nahradit jednorázovým 

prohlášením.

(6) Pokud je učebnice součástí ucelené řady učebnic, předkládá nakladatel popis koncepce ucelené řady učebnic 

s anotacemi (obsahem) jednotlivých dílů ucelené řady učebnic, aby bylo možné posoudit dodržení všech 

charakteristik ucelené řady učebnic podle Čl. I. odst. 5. První díl nově vznikající řady učebnic a koncepce 

ucelené řady bude zároveň posouzen Národním pedagogickým institutem nebo Národním ústavem odborné-

ho vzdělávání. 

(7) Ministerstvo doporučuje nakladatelství poskytnout recenzentům současně s učebnicí také metodickou příruč-

ku (pokud je zpracována).

(8) Údaje a texty obsažené v bodech 1, 3, 4 a 6 poskytuje nakladatelství ve třech kopiích (pro recenzenty). 

(9) V případě bodu 6 a v případě článku III. odst. 5 poskytuje nakladatelství údaje a texty ve čtyřech kopiích. 
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Příloha č. 2

Přehled odborů ministerstva podle jejich věcné příslušnosti
při udělování schvalovací doložky učebnici

(1) Pro základní vzdělávání a vzdělávání v přípravných třídách – odbor předškolního, základního a základního 

uměleckého vzdělávání.

(2) Pro střední vzdělávání – odbor středního a vyššího odborného vzdělávání.

(3) Pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – odbor prevence, speciálního vzdělávání 

a institucionální výchovy.

(4)  Pro vzdělávání v jazyce národnostní menšiny – odbor rovných příležitostí ve školství.

Příloha č. 3

Texty schvalovacích doložek učebnic a ucelených řad učebnic

(1) Text schvalovací doložky učebnici, která není součástí ucelené řady učebnic, zní:

 „Schválilo MŠMT čj. ……… dne ……… k zařazení do seznamu učebnic pro přípravnou třídu základní školy 

/ pro třídy přípravných stupňů základních škol speciálních / základní vzdělávání/střední vzdělávání pro vzdě-

lávací obor / obsahový okruh / průřezové téma / předmět ……… s dobou platnosti …… let.“

(2) Text schvalovací doložky ucelené řadě učebnic nebo učebnici, která je součástí ucelené řady učebnic, zní:

 „Schválilo MŠMT čj. ……… dne ……… k zařazení do seznamu učebnic pro základní / střední vzdělávání 

jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor / obsahový okruh / průřezové téma / předmět……… 

s dobou platnosti …… let.“

Příloha č. 4

Údaje o učebnici uvedené v seznamu učebnic

V seznamu učebnic jsou o učebnici uvedeny následující údaje:

a) jméno autora,

b) název učebnice,

c) pro který vzdělávací obor, obsahový okruh, průřezové téma nebo předmět (případně cílovou skupinu žáků – 

ročník nebo stupeň) je učebnice určena,

d) pořadí vydání (rok dotisku), kterému byla doložka udělena,

e) název nakladatelství,

f) doba platnosti schvalovací doložky,

g) je-li součástí ucelené řady,

h) číslo jednací spisu, kterým byla doložka udělena, 

i) datum udělení schvalovací doložky,

j) cena učebnice sdělená nakladatelem,

k) nosič učebnice,

l) jazyk učebnice, jedná-li se o vzdělávání v jazycích národnostních menšin.
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Příloha č. 5

Formulář pro posouzení učebnice podle stanovených kritérií

Údaje o učebnici a recenzentovi/recenzentce

Název učebnice

Autor/ka učebnice

Nakladatelství

Určeno pro rámcový vzdělávací program 
pro ……… vzdělávání

Vzdělávací oblast / vzdělávací obor / 
obsahový okruh / průřezové téma / 
předmět

Cílová skupina (např. ročník)

Jméno a příjmení recenzenta/recenzentky

Kritérium Hodnocení
recenzentem/recenzentkou

1. Celkový soulad učebnice s obecnými a kurikulárními dokumenty a rámcovými 
vzdělávacími programy

Poznámka:

1) Platné kurikulární dokumenty a rámcové vzdělávací programy jsou zveřejněny na internetové stránce MŠMT 

(www.msmt.cz).

2) Učebnice musí být zcela v souladu s uvedenými dokumenty nebo principy (učebnice dokumentům nebo 

principům neodporuje), pokud je soulad jen částečný, označte stupeň NE.

 Stupnice hodnocení

Recenzent/recenzentka uvede hodnocení pro každé kritérium. Pokud ně-

které kritérium není ohodnoceno stupněm Ano, je hodnocení konkrétně 

odůvodněno v části 8. 

Podmínkou udělení schvalovací doložky je stupeň Ano ve všech částech. 

Pokud text nebude upraven, doložka nebude udělena. 

Ano – je v plném souladu (není 

v rozporu)

Ne – není v souladu (je v rozporu)

(označte křížkem)

1.1. Soulad s Ústavou a zákony ČR (zejména rovnost pohlaví, rasy, barvy 

pleti, jazyka, víry a náboženství). Ano Ne

1.2. Soulad se vzdělávacími cíli a směřování k rozvoji klíčových kompe-

tencí. Ano Ne

1.3. Soulad s očekávanými výstupy vzdělávacího oboru rámcového 

vzdělávacího programu (u průřezového tématu soulad s přínosem 

průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka).
Ano Ne

1.4. Soulad s výchovou směřující k:

a) toleranci (včetně schopnosti rozpoznat její meze) a k vytvoření 

plurality názorů (podložených vědeckým poznáním), 
Ano Ne

b) demokracii, k pozitivní hodnotové orientaci, k osobní odpověd-

nosti jedince,
Ano Ne

c) uplatňování principu rovných příležitostí mužů a žen (učebnice 

neobsahuje stereotypní přístupy ve vztahu k pohlavím a vytváří 

předpoklady k rovnocennému formování obou pohlaví), 
Ano Ne

d) udržitelnému rozvoji života a k ochraně zdraví Ano Ne
e) porozumění textu, využití a kritickému vyhodnocení zdrojů infor-

mací a k obraně před manipulací. Ano Ne
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1.5. Učebnice obsahuje jen objektivní a tolerantní názory bez xenofobiích 

postojů k různým národům a národnostem, k náboženstvím 

a církvím, případně k jiným společenským a kulturním organizacím 

a k jejich duchovním a kulturním hodnotám. 

Ano Ne

1.6. Učebnice obsahuje pouze texty a grafi cké materiály, které nevedou 

k vytváření negativních stereotypů a zjednodušených zobecnění 

o konkrétních sociálních skupinách, národech, národnostech, rasách, 

pohlaví atp.

Ano Ne

1.7. Soulad s jazykovými úrovněmi Společného evropského referenčního 

rámce (pouze pro učebnice cizích jazyků). Ano Ne

2. Odborná správnost obsahu učebnice
Recenzent/recenzentka slovně zhodnotí odbornou správnost obsahu učebnice v každé z uvedených oblastí.

U konkrétních připomínek a návrhů na úpravy recenzent/recenzentka uvede, zda jde o připomínku ke zvážení či 

připomínku zásadní, kterou je nutno akceptovat. Připomínky je třeba formulovat dostatečně konkrétně, aby autor/ka 

učebnice mohl/a na připomínku konkrétně reagovat (včetně např. čísla stránky, odstavce, názvu kapitoly). Je třeba 

závazně navrhnout konkrétní znění textu, který recenzent požaduje doplnit nebo nahradit stávající.

2.1. Odborná správnost textové složky učebnice (soulad podávaných informací se stavem poznání v příslušných 

vědeckých oborech).

2.2. Odborná správnost grafi cké složky učebnice.

2.3. Jazyková kultura textu učebnice podle pravidel českého pravopisu.

2.4. Komplexnost daného tématu. Učebnice obsahuje všechny podstatné informace pro komplexní / ucelené osvo-

jování tématu s ohledem na možnou úroveň dosažení klíčové kompetence nebo očekávaného výstupu cílové 

skupiny žáků.

Celkové zhodnocení (uveďte konkrétní a jednoznačná vyjádření):

3. Přiměřenost učebnice věku a dosaženým kompetencím žáků

Recenzent/recenzentka slovně zhodnotí přiměřenost učebnice věku a dosaženým kompetencím žáků v každé 

z uvedených oblastí.

U konkrétních připomínek a návrhů na úpravy recenzent/recenzentka uvede, zda jde o připomínku ke zvážení či 

připomínku zásadní, kterou je nutno akceptovat. Připomínky je třeba formulovat dostatečně konkrétně, aby autor/ka 

učebnice mohl/a na připomínku konkrétně reagovat (včetně např. čísla stránky, odstavce, názvu kapitoly). Je třeba 

závazně navrhnout konkrétní znění textu, který recenzent požaduje doplnit nebo nahradit stávající.

3.1. Obtížnost textu ve vztahu k cílové skupině žáků (např. přiměřenost a četnost užití odborných, faktografi ckých 

a numerických pojmů, jmen a názvů, délka vět, apod.).

3.2. Přiměřenost, vhodnost a obsahová správnost grafi cké složky učebnice (ilustrace, grafy, písmo,…) vzhledem 

k věku žáků, tématu vzdělávacího obsahu, návaznosti na text atd.

3.3. Technické zpracování učebnice (zejm. velikost a typ písma, šířka řádků, typ a odolnost vazby, hmotnost, použitý 

papír – ekologické hledisko).

Celkové zhodnocení (uveďte konkrétní a jednoznačná vyjádření):
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4. Metodické a didaktické zpracování učebnice

Recenzent/recenzentka slovně zhodnotí metodické a didaktické zpracování učebnice v každé z uvedených oblastí.

U konkrétních připomínek a návrhů na úpravy recenzent/recenzentka uvede, zda jde o připomínku ke zvážení či 

připomínku zásadní, kterou je nutno akceptovat. Připomínky je třeba formulovat dostatečně konkrétně, aby autor/ka 

učebnice mohl/a na připomínku konkrétně reagovat (včetně např. čísla stránky, odstavce, názvu kapitoly). Je třeba 

závazně navrhnout konkrétní znění textu, který recenzent požaduje doplnit nebo nahradit stávající.

4.1. Vyváženost základních poznatků a činností (výkladové texty, pokusy, otázky a úlohy, cvičení, shrnutí aj.) 

a doplňujících informací.

4.2. Provázanost výkladového textu s ostatními strukturními prvky učebnice verbálního i neverbálního typu.

4.3. Vhodnost a použitelnost zařazených poznatků a činností z hlediska naplňování klíčových kompetencí 

a očekávaných výstupů.

4.4. Motivační úroveň textové části učebnice.

4.5. Motivační úroveň obrazové části učebnice.

4.6. Podpora samostatné aktivity a tvořivosti žáka.

4.7. Uplatnění mezipředmětových vztahů.

4.8. Uplatňování průřezových témat.

4.9. Různorodost příkladů a ilustrativních textů, které obsahují i různé úhly pohledu na každodenní zkušenosti 

sociálních skupin žáků, ras, národů, pohlaví atp.

Celkové zhodnocení (uveďte konkrétní a jednoznačná vyjádření):
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5. Slovní komentář, další odborná vyjádření recenzenta/recenzentky

(recenzent/recenzentka doplní další řádky a stránky podle potřeby)

U konkrétních připomínek a návrhů na úpravy recenzent/recenzentka uvede, zda jde o připomínku ke zvážení 
či připomínku zásadní, kterou je nutno akceptovat. Připomínky je třeba formulovat dostatečně konkrétně, aby 

autor/ka učebnice mohl/a na připomínku konkrétně reagovat (včetně např. čísla stránky, odstavce, názvu kapitoly). Je 

třeba závazně navrhnout konkrétní znění textu, který recenzent požaduje doplnit nebo nahradit stávající. 

V učebnicích, ve kterých jsou texty dotýkající se duchovních i kulturních hodnot a tradic různých národností a kultur, 

musí být tato problematika v recenzních posudcích zohledněna a komentována, stejně jako vyjádření recenzentů 

k aktuálním společenskovědním tématům.

6. Souhrnné vyjádření k udělení schvalovací doložky
(recenzent/recenzentka označí pouze jednu variantu)

doporučuje bez připomínek

doporučuje s připomínkami uvedenými v části 5

nedoporučuje a navrhuje přepracovat podle připomínek uvedených v části 5
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Prohlášení recenzenta/recenzentky
Prohlašuji, že 

1) jsem byl/a zadavatelem seznámen/a s úplným a platným zněním Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tě-

lovýchovy k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebni-

cím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic vydávaného MŠMT, 

č. j. 1 052/2009-20,

2) nejsem v pracovně právním vztahu k nakladateli ani k autorům recenzované učebnice,

3) nejsem podjatý/á vůči autorům recenzované učebnice a nakladateli,

4) nemám fi nanční zájem na pozitivní / negativní recenzi nebo prodlužování doby zpracování recenze,

5) recenzi jsem zpracoval/a výhradně na základě objektivních kritérií,

6) nejsem autorkou/autorem nebo spoluautorkou/spoluautorem učebnice stejného vzdělávacího oboru.

Beru na vědomí, že recenze může být zveřejněna či zaslána jinému posuzovateli jako dílčí podklad k dalšímu 

posouzení učebnice podle potřeb ministerstva.

Recenze byla zpracována dne …………………………………………………..…………….

Podpis recenzenta/recenzentky …………………………………………………..…………….

Příloha č. 6

Přehled vzdělávacích oborů základního vzdělávání, pro které je schvalovací doložka 
ministerstva udělována pouze v případě, je-li učebnice součástí ucelené řady učebnic

V níže uvedených vzdělávacích oborech rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je učebni-

cím udělována schvalovací doložka pouze tehdy, je-li učebnice součástí ucelené řady:

Český jazyk a literatura, 1.–5. ročník,

Český jazyk a literatura, 6.–9. ročník,

Matematika a její aplikace, 1.–5. ročník,

Matematika a její aplikace, 6.–9. ročník,

Cizí jazyk,

Člověk a jeho svět,

Chemie,

Fyzika,

Přírodopis,

Zeměpis,

Dějepis,

Výchova k občanství.
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• Asociace AVAMET

• Asociace děkanů pedagogických fakult ČR

• Asociace děkanů ekonomických fakult ČR

• Asociace děkanů evropských lékařských fakult 

v ČR

• Asociace českých daltonských škol (učitelé 

chemie)

• Asociace evropských sinologů

• Asociace evropských stavebních fakult

• Asociace Gallica

• Asociace inovačního podnikání

• Asociace knihovníků a informačních pracovníků

• Asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

• Asociace pro mezinárodní otázky

• Asociace pro rozvoj intermodálních přeprav

• Asociace předškolní výchovy

• Asociace strojních inženýrů

• Asociace školní psychologie 

• Asociace školních sportovních klubů ČR

• Asociace technických diagnostiků ČR

• Asociace učitelů dějepisu ČR

• Asociace učitelů angličtiny ČR

• Asociace učitelů španělštiny

• Asociace učitelů němčiny

• Asociace učitelů klasických jazyků ALFA

• Asociace univerzit třetího věku

• Asociace veřejné ekonomie

• Asociace vysokoškolských knihoven ČR

• Asociace výtvarných pedagogů

• Asociace vzdělavatelů sociální práce 

• Česká asociace anglistů

• Česká asociace distančního univerzitního 

vzdělávání

• Česká asociace franchisingu

• Česká asociace hodnotového inženýrství

• Česká asociace hydrogeologů

• Česká asociace inženýrských geologů

• Česká asociace pedagogického výzkumu

• Česká asociace pro evropská studia

• Česká asociace pro geoinformace 

• Česká logistická asociace

• Českomoravská elektrotechnická asociace

• Český olympijský výbor

• Český výbor Světové organizace pro předškolní 

výchovu – OMEP

• Elektrotechnická asociace ČR

• Evropská asociace neurochirurgických společností

• Evropská asociace pro veterinární vzdělávání

• Evropská asociace univerzit

• Evropská univerzitní asociace – EUA

• Jednota českých matematiků a fyziků 

• Jazykovědné sdružení ČR

• Konference děkanů českých a slovenských 

právnických fakult

• Logopedická společnost Miloše Sováka

• Mezinárodní asociace univerzit

• Mezinárodní asociace učitelů angličtiny

• Psychopedická společnost

• Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii

• Sdružení učitelů francouzštiny

• Somatopedická společnost

• Společnost polských učitelů v ČR

• Spolek germanistů a učitelů němčiny-SGUN

• Světová asociace teoretických organických 

chemiků

Příloha č. 7

Přehled některých profesních asociací s účastí vysokých škol nebo jejich pracovníků
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Příloha č. 8

Evidenční list recenzenta/recenzentky MŠMT

Jméno a příjmení
(včetně titulů):

Adresa pracoviště:  *)

Pracovní zařazení:

Telefon:

Fax, e-mail:

Adresa bydliště:  *)

Telefon, e-mail:

Recenzent/recenzentka je ochoten posuzovat učebnice pro:
Druh školy:

Stupeň školy:

Vzdělávací obor, 
průřezové téma:

Další specializace

*) Křížkem označte adresu, na kterou si přejete zasílat rukopisy a ostatní korespondenci.
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Odbornost recenzenta/recenzentky:

(stručná profesní charakteristika, specializace v oboru)

Publikační a recenzní činnost v oboru (uveďte také učebnice):

Datum: Souhlasím se zveřejněním jména a příjmení pro účely recenzní činnosti. 

Recenzní posudek je zasílán nakladatelům s těmito údaji.

Podpis recenzenta/recenzentky:
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Kvalifi kační a hodnotící standardy dílčích kvalifi kací schválených dle zákona 
č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) zveřejňuje v souladu se zákonem 

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uzná-

vání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb.“) seznam 

schválených kvalifi kačních a hodnotících standardů dílčích kvalifi kací.

Ministerstvo schválilo kvalifi kační a hodnotící standardy dílčích kvalifi kací, které jsou zveřejňovány v Národ-

ní soustavě kvalifi kací (dále jen „NSK“) na adrese www.narodni-kvalifi kace.cz. NSK je databáze všech kvalifi ka-

cí rozlišovaných a uznávaných na území České republiky, v současné době je postupně naplňována schválenými 

standardy dílčích kvalifi kací. Podle schválených standardů mohou autorizující orgány (tj. příslušné správní orgá-

ny) vydávat autorizaci k ověřování výsledků dalšího vzdělávání. Autorizace opravňuje realizovat zkoušky vedou-

cí k ověřování výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, na základě kterého může být vydáváno 

osvědčení o uznání dílčí kvalifi kace.

Seznam aktuálně schválených kvalifi kačních a hodnotících standardů

9. 6. 2009 byly schváleny tyto dílčí kvalifi kace:

Úplná kvalifi kace není stanovena (autorizující orgán MV)
DK 1 Detektiv koncipient

DK 1 Strážný

23. 6. 2009 byly schváleny tyto dílčí kvalifi kace:

Úplná kvalifi kace není stanovena (autorizující orgán MMR)
DK 1 Průvodce cestovního ruchu

Úplná kvalifi kace Vodař (autorizující orgán MZe)
DK 1 Hrázný a jezný

DK 2 Poříčný

DK 3 Vodař – údržba vodních toků

Úplná kvalifi kace Rekondiční a sportovní masér (autorizující orgán MŠMT)
DK 1 Klasická masáž

DK 2 Sportovní masáž
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic
a učebních textů následující tituly:

pro základní vzdělávání:

Eiblová, L., Melichar, J., Ausbergerová, M., Šestáková, M.: 

Matematika pro 4. ročník ZŠ (učebnice a pracovní sešit 1. a 2. díl)

Č. j.: 8 918/2009-22, cena: 97 + 2 x 79 Kč

11. 6. 2015 SPN
součást ucelené 

řady

Šebesta, K., Váňová, K.: Čítanka 3 pro 3 ročník ZŠ a Pracovní sešity 1, 2

Č. j.: 8 917/2009-22, cena: 139 + 49 + 55 Kč
13. 7. 2015 Fraus

součást ucelené 

řady

Banáš, P., Kubínek, R., Holubová, R. a kol.: Fyzika II, 2. díl 

(učebnice a pracovní sešit)

Č. j.: 11 214/2009-22, cena: 64 + 38 Kč

13. 7. 2015 Prodos
součást ucelené 

řady

Tesař, J., Jáchim, F.: Fyzika IV – Elektromagnetické děje

Č. j.: 12 724/2009-22, cena: 95 Kč
13. 7. 2015 SPN

součást ucelené 

řady

Zahálková, M.: Angličtina 6

Č. j.: 8 469/2009-22, cena: 127 + 97 Kč 
14. 7. 2011 SPN

součást ucelené 

řady

Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 4. ročník ZŠ

Č. j.: 12 144/2009-22, cena: 99 Kč
15. 7. 2015 SPN

součást ucelené 

řady

Soukal, J.: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ

Č. j.: 13 405/2009-22, cena: 109 Kč
16. 7. 2015 SPN

součást ucelené 

řady

Gray, E., Evans, V.: Welcome 1, 2, 3

Č. j.: 10 557/2009-22, cena: 285 + 150, 295 + 160, 325 + 170 Kč
16. 7. 2015 INFOA

součást ucelené 

řady

pro střední vzdělávání:

Hoffmannová, J., Ježková, J., Vaňková, J.:

Český jazyk pro střední školy – Komunikace a sloh

Č. j.: 4 608/2009-23, cena: 199 Kč

1. 7. 2015 Fraus

Friederike, J., Rohrmann, L., Rizou, G.: PRIMA A2/2, díl 4

(učebnice a pracovní sešit německého jazyka)

Č. j.: 6 147/2009-23, cena: 169 + 109 Kč

15. 7. 2015 Fraus

Davídková Antošová, M., Davídek, V.: Číslicová technika

Č. j.: 8 632/2009-23, cena: 249 Kč
31. 7. 2015 Kopp

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Matušková, A., Šmolíková, B.: Lidé kolem nás 

(učebnice a pracovní sešit pro 1. stupeň ZŠ praktické) 

Č. j.: 10 102/2009-61, cena: 120 + 60 Kč

2. 6. 2015 Septima
součást ucelené 

řady

Kábrtová, K.: Maština – škola není nuda

(pracovní sešit pro 3. – 5. ročník ZŠ praktické)

Č. j.: 9 864/2009-61, cena: 78 Kč

2. 6. 2015 ASPI
součást ucelené 

řady

Müller, O.: Výchova k občanství, 2. díl 

(učebnice a pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické)

Č. j.: 8 621/2009-61, cena: 90 + 52 Kč 

2. 6. 2015 Parta
součást ucelené 

řady

Valenta, M., Müller, O., Müllerová, J.: Dějepis, 3. díl Novověk (učebnice 

a pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické)

Č. j.: 8 619/2009-61, cena: 130 + 88 Kč

4. 6. 2015 Parta
součást ucelené 

řady

Helešicová, M., Vachtlová, V.: Slabikář pro nevidomé – 1. díl 

(1. a 2. část)

Č. j.: 15 363/2009-61

3. 7. 2015

Knihovna 

K. E. 

Macana

součást ucelené 

řady
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Ztráta razítka

Dne 13.7.2009 došlo ke ztrátě 1 ks kulatého razítka s textem:

Základní škola Hodonín, Očovská 1, příspěvková organizace
+ znázorněný erb s českým lvem 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po13.7.2009 je třeba považovat za neplatné.
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Č. j. 19 029/2009-51

SDĚLENÍ
o opravě tiskových chyb

ve „Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2009/2010“ (č. j. 12 702/2009-51),
uveřejněném v sešitu 8/2009 Věstníku MŠMT ČR 

Upozorňujeme na tiskové chyby, ke kterým došlo v textu „Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 

2009/2010“ (č. j. 12 702/2009-51), uveřejněném v sešitu 8/2009 Věstníku MŠMT ČR. V textu se provádějí tyto 

opravy:

1) Na str. 12 sešitu 8/2009 Věstníku MŠMT ČR se z textu úvodu „Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním 

roce 2009/2010“ vypouští text posledních dvou odstavců omezujících účast žáků na sportovních soutěžích, 

tj. vypouští se text : 

„U sportovních soutěží typu A a B, na které MŠMT fi nančně přispívá, se stanovuje následující podmínka. 

Žáci sportovních tříd se nesmí zúčastnit soutěže ve sportu, na který mají speciální zaměření.

Dále se doporučuje, aby se omezila účast registrovaných žáků, kteří startují v soutěžích pořádaných 

sportovními svazy.“.

2) Na str. 22 sešitu 8/2009 Věstníku MŠMT ČR se ve „Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2009/2010“ 

text bodu B 43) nahrazuje textem :

„B 43) „Učeň instalatér 2010“ (13. ročník, Cech topenářů a instalatérů ČR) – soutěž žáků 3. ročníků SOU 

v oboru instalatér – jednotlivců i družstev

SOU – Š (4. 1.–19. 2. 2010), K (22. 2.–2. 4. 2010), Ú (14.–16. 4. 2010 v rámci stavebního veletrhu v Brně, 

SHK 2010)

Kontaktní adresa: Ing. Andrzej Bartoš (ředitel), Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g, 639 00 Brno, 
tel. 543 424 512, fax 543 424 555, e-mail: sou@jilova.cz, www.jilova.cz“.
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Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, a. s., 
Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352, 283 090 254, fax: 
233 553 422; drobný prodej v prodejnách SEVT, a. s. – Praha 5, Elišky Peško-
vé 14, tel./fax: 257 320 049, – Praha 4, Jihlavská 405, tel./fax: 261 264 325 – Brno, 
Česká 14, tel./fax: 542 233 962 – Ostrava, Nádražní 29, tel./fax: 596 120 690 – 
České Budějovice, Česká 3, tel./fax: 387 319 045 a ve vybraných knihkupectvích. 
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány před-
platitelům neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného 
jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší 
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době 
od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. 
Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta 
pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, po této lhůtě 
jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky za úhradu. V písemném styku 
vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) 
a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP 
Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávanie novinových zásilek v Sloven-
skej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č.j. 445/94 zo dňa 27. 12. 1994.

Vydává: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Redakce: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, telefon 234 811 437 – Administrace: pí-
semné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352, 
283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: sevt@sevt.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a distribuuje Magnet Press Slova-
kia, s. r. o., P.O. Box 169, 830 00 Bratislava, tel./fax: (004212) 44 45 45 59, tel./fax: (004212) 44 45 46 28 – Předpokládané roční předplatné se stanovuje 
za dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Věstníku a pro tento rok 1. záloha činí 600 Kč – 
Vychází měsíčně – Tiskne: Sprint Servis, Lovosická 31, Praha 9.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE ()
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B00530074015900650064006E00ED00200072006F007A006C006901610065006E00ED005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


