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VĚC: Používání učebnic a učebních textů – stanovisko ohledně doložek MŠMT 

Zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

Odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání 

Používání učebnic a učebních textů definuje § 27 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V odst. 

1 a 2 daného paragrafu se přímo uvádí, citujeme: 

„(1) Ministerstvo uděluje a odnímá učebnicím a učebním textům pro základní a střední vzdělávání 

schvalovací doložku na základě posouzení, zda jsou v souladu s cíli vzdělávání stanovenými tímto 

zákonem, rámcovými vzdělávacími programy a právními předpisy. Učebnicím a učebním textům pro 

zdravotnické obory středních škol ministerstvo uděluje a odnímá schvalovací doložku v dohodě 

s Ministerstvem zdravotnictví. Seznam učebnic a učebních textů, kterým byla udělena schvalovací 

doložka, zveřejňuje ministerstvo ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 

„Věstník“) a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(2) Školy mohou při výuce kromě učebnic a učebních textů uvedených v seznamu podle odstavce 1

používat i další učebnice a učební texty, pokud nejsou v rozporu s cíli vzdělávání stanovenými tímto

zákonem, rámcovými vzdělávacími programy nebo právními předpisy a pokud svou strukturou a

obsahem vyhovují pedagogickým a didaktickým zásadám vzdělávání. O použití učebnic a učebních

textů podle věty první rozhoduje ředitel školy, který zodpovídá za splnění uvedených podmínek.“

Z uvedeného vyplývá, že Česká školní inspekce (dále jen „ČŠI“) nemůže po školách požadovat, aby 

používaly pouze učebnice ze seznamu učebnic s udělenou doložkou. 


