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Schvalovací doložka: Bloggers 5 

 

vyhovujeme Vaší žádosti a pracovní učebnici: Bloggers 5 určené pro výuku anglického jazyka pro 2. stupeň 
základní školy, udělujeme schvalovací doložku MŠMT. Učebnice je součástí ucelené řady učebnic pro vzdělávací 
obor Cizí jazyk. Na rubové straně titulního listu učebnice uvádějte text schvalovací doložky v tomto doslovném 
znění: 

”Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-16976/2022-5 dne 3. 10. 2022 k zařazení do seznamu učebnic pro základní 
vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Cizí jazyk s dobou platnosti šest let.” 

Schvalovací doložku lze odejmout v případě, že:  

a) do 30 dnů po vydání učebnice s  udělenou schvalovací doložkou nebudou zaslány ministerstvu 4 výtisky 
učebnice opatřené schvalovací doložkou; 

b) nebyla výrobě učebnice věnována náležitá péče a vyrobená učebnice obsahuje množství tiskových 
chyb, prohřešků proti jazykové normě nebo jiných věcných či formálních nedostatků oproti podobě, 
která byla schválena; 

c) ze strany pedagogické a ostatní veřejnosti se objeví oprávněné výhrady k učebnici; 

d) nebyla dodržena časová návaznost nebo koncepce ucelené řady učebnic. 

Pro lepší informovanost učitelů ministerstvo doporučuje, aby nakladatelství zaslalo jeden výtisk učebnice všem 
pracovištím Národního pedagogického institutu ČR. 

Text schvalovací doložky se vztahuje k bezplatnému poskytování učebnic ve smyslu §  27 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon).  

Stejně tak jakékoliv další informace a doporučení o možném využití učebnice je možné uvádět pouze mimo text 
schvalovací doložky (např. v tiráži, v podtitulu, v nabídkových materiálech apod.).  

Udělení doložky žádným způsobem nepředstavuje prohlášení ani rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy o tom, zda je žadatel oprávněn k dílu vykonávat autorská práva.  

 
S pozdravem 

 
 
 
PaedDr. Michal Černý 
ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže 
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