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1. Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární
orgán školy tuto směrnici.
2. Působnost a zásady směrnice
Směrnice stanovuje způsob určení finančních náhrad za ztracené či poškozené učebnice pořízené
z finančních prostředků Základní školy Krhanice, okres Benešov.
 poskytování učebnic a učebních textů žákům základních škol je upraveno zákonem
č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění, o předškolním, základním, středním a vyšším
odborném vzdělání (školský zákon)
 žákům 1. ročníků základních škol jsou učebnice a učební texty poskytovány bezplatně,
žáci je nevracejí
 žákům 2. – 9. ročníků základních škol jsou učebnice a učební texte poskytovány
bezplatně na školní rok a vracejí se nejpozději do konce školního roku
 po obdržení učebnic žák učebnice řádně prohlédne. Případné závady neprodleně nahlásí
vyučujícímu. Učebnici si podepíše, doplní školní rok a stav, ve kterém učebnici obdržel v
procentech. Použitelnou učebnici opatří obalem a po celý školní rok o ni řádně pečuje tak,
aby nedocházelo k jejímu zbytečnému znehodnocení
 životnost učebnice je různá podle kvality vazby, ale měla by být použitelná alespoň 5 let.
Hodnota učebnice je dána nákupní cenou. Běžným užíváním se hodnota učebnice sníží
každým rokem o 1/5 nákupní ceny, tj. o 20%. Z této skutečnosti vychází vyučující při
přebírání učebnice na konci školního roku. U každé učebnice posoudí rozsah opotřebení
či poškození a v % jej zapíše do učebnice jako stav na konci školního roku. Stupeň
poškození zapíše i do záznamového archu. Při běžném opotřebení, tj. 20% za jeden
školní rok, žák nic nehradí. Při větším rozsahu poškození stanoví vyučující výši případné
náhrady jako násobky nákupní ceny učebnice o tolik, o kolik % opotřebení učebnice
přesáhne běžné opotřebení 20%
 při ztrátě, neodevzdání učebnice či při jejím úplném prokazatelném zničení žák uhradí
zůstatkovou hodnotu učebnice podle záznamu na výdejovém archu. Jestliže žák učebnici,
kterou dostal jako novou, ztratí, neodevzdá či úplně zničí, zakoupí novou buď sám
(upřednostňuje se), nebo uhradí 100% její ceny.
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Učebnice je zcela nepoužitelná, jestliže:
-

chybí listy

-

listy jsou roztrhané

-

je velmi znečištěná (politá, umazaná, zasažená plísní apod.)

-

popsaná, počmáraná

-

jsou doplněná cvičení

 poplatky za vybrané učebnice odevzdá vyučující hromadně za celou třídu se seznamem
žáků do pokladny.
3. Závěrečná ustanovení
Zaměstnanci byli se směrnicí seznámeni na poradě dne 30. 8. 2017
Zákonní zástupci jsou informováni o účinnosti směrnice prostřednictvím webových stránek školy
a na třídních schůzkách.
Účinnost směrnice je dána na vědomí školské radě.
V Krhanicích dne 21. 8. 2017

Mgr. Bc. Věra Ráblová
ředitelka školy
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