
 
 

 
 
 
 
 

tel. ústředna: +420 234 811 111 
Podatelna pro veřejnost: Po - Pá 7:30 - 15:30  
Elektronická podatelna: posta@msmt.cz 
www.msmt.cz 

 
Odbor středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 529/5 
118 12 Praha 1 
 

 

Váš dopis ze dne / značky 
5. 11. 2020 

Číslo jednací 
MSMT-45594/2020-5 

Vyřizuje / linka 
Mgr. Michaela Mikesková/2247 

Datum  
22. ledna 2021 
 
Udělení schvalovací doložky učebnicové řadě na základě žádosti o prodloužení schvalovací doložky 

Vážená paní magistro, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo Vaši žádost o prodloužení platnosti schvalovací 
doložky s původním č. j. MSMT-45594/2020-1 ze dne 5. listopadu 2020.  V souladu se Směrnicí náměstka 
ministra pro vzdělávání 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. MSMT-34616/2013 vyhovujeme Vaší žádosti o prodloužení 
schvalovací doložky učebnice a pracovního sešitu Český jazyk pro SŠ – Komunikace a sloh a Český jazyk pro 
SŠ – Cvičebnice. 

Nakladatel má povinnost uvést v nově vydané učebnici na rubové straně titulního listu doslovné znění 
platné schvalovací doložky. Text schvalovací doložky učebnice, zní: 

„Schválilo MŠMT č. j. MSMT-45594/2020-5 dne 22. ledna 2021 k zařazení do seznamu učebnic pro střední 
vzdělávání pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura gymnaziálních oborů vzdělávání, resp. pro vzdělávací 
oblast Vzdělávání a komunikace v českém jazyce oborů středního odborného vzdělání s dobou platnosti šest 
let.” 

Jakékoliv informace a doporučení o možném využití učebnice lze uvádět pouze mimo text schvalovací 
doložky. 

Po vydání učebnice opatřené schvalovací doložkou zašle nakladatel do 10 dnů datum vydání a ISBN nově 
vydané učebnice a dále do 30 dnů tomu odboru ministerstva, který schvalovací doložku udělil, čtyři 
výtisky učebnice a údaj o ceně učebnice. Ministerstvo má právo v odůvodněných případech schvalovací 
doložku odejmout, a to v případě nezaslal-li nakladatel do 30 dnů po vydání učebnice s udělenou schvalovací 
doložkou 4 výtisky učebnice opatřené schvalovací doložkou, nevěnoval-li nakladatel výrobě učebnice 
náležitou péči, a vyrobená učebnice obsahuje množství tiskových chyb, prohřešků proti jazykové normě 
nebo jiných věcných či formálních nedostatků oproti podobě, která byla schválena, objeví-li se ze strany 
pedagogické a ostatní veřejnosti oprávněné výhrady k učebnici. Podrobněji 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013.  
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