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Udělení schvalovací doložky učebnici Nueva Aventura 2. 

Vážená paní magistro, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) posoudilo Vaši žádost o udělení schvalovací 
doložky učebnici Nueva Aventura 2.  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 udělení schvalovací doložky učebnici Nueva 
Aventura 2. 

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-6179/2020-7 dne 4. června 2020 k zařazení do seznamu učebnic pro střední 
vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro předmět Španělský jazyk s dobou platnosti 6 let.”  
 
Na vstupních stranách učebnice je nakladatel povinen uvést jména recenzentek: PhDr. Marcela 
Vrzalová, Ph.D. a Mgr. Jindřiška Čížková. 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 viz na 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013.  
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