
 

 
          Základní škola Vsetín, Sychrov 97    

                                     MUDr. Františka Sovy 97, 755 01 VSETÍN 
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Dodatek ke školnímu řádu č. 4 

Úplata za poškozené učebnice 

Č.j.:               ZŠ – SY - 896 /2021 

Spisový znak; skartační znak      A 3. 11              A 5                                                                  

Vypracoval: Mgr. Pavlína Planková, ředitelka školy 

Schválil: Mgr. Pavlína Planková, ředitelka školy 

Školská rada projednala dne: 29. 11. 2021 

Pedagogická rada projednala dne: 08. 11. 2021 

Směrnice nabývá platnosti dne: 01.12. 2021 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 01.12. 2021 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

součást tohoto předpisu. 

 
 

Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v 

seznamu podle školského zákona.  

Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci 

ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději 

do konce příslušného školního roku.  

Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou 

a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.  

 

Při poškození nebo ztrátě učebnic nebo učebních textů je povinen zákonný zástupce žáka 

uhradit část nebo celou hodnotu této učební pomůcky. 

 

V případě, že žák zničí svěřenou učebnici, se postupuje takto:  

 

Životnost učebnic je přibližně 5 let: 

 po prvním roce používání, zaplatí za zničenou učebnici 100 % ceny 

 po druhém roce používání, zaplatí za zničenou učebnici 80 % ceny 

 po třetím roce používání, zaplatí za zničenou učebnici 60 % ceny 

 po čtvrtém roce používání, zaplatí za zničenou učebnici 40 % ceny 

 po pátém roce používání, zaplatí za zničenou učebnici 20 % ceny 

 

Zničenou učebnicí se rozumí učebnice, kterou nelze nadále používat a je vyřazena. 

 



Základní škola Vsetín, Sychrov 97 | 

 

 Dodatek ke školnímu řádu č. 4 – úplata za poškozené učebnice 

V případě, že žák vrátí svěřenou učebnici, která neodpovídá běžnému opotřebení, zaplatí za 

poškozenou učebnici 20 % z ceny, která odpovídá ceně podle příslušného roku používání, viz 

odstavec 4. 

 

 

 

Ve Vsetíně dne 08. 11. 2021  

 

Mgr. Pavlína Planková 

     ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


