
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 

Usmernenie pre žiakov a zákonných zástupcov žiakov o používaní učebníc 

(1) Učebnice sa zapožičiavajú len žiakom školy v rozsahu a v sortimente podľa jednotlivých 

ročníkov štúdia vzhľadom na školský vzdelávací program. 

(2) Podľa pokynov správcu fondu učebníc triedny učiteľ zapožičiava žiakom učebnice na začiatku 

školského roku v septembri a žiaci mu na konci toho istého školského roku v júni učebnice 

odovzdávajú.  

(3) Ak si žiak nemôže z rôznych dôvodov v septembri prevziať učebnice, prevezme ich zaňho 

triedny učiteľ a podpíše ich prevzatie. Triedny učiteľ odovzdá žiakovi učebnice po príchode do 

školy. 

(4) Pri akomkoľvek skoršom ukončení štúdia je žiak povinný odovzdať učebnice triednemu 

učiteľovi, ktorý ich následne odovzdá správcovi fondu učebníc. Odovzdanie učebníc je jednou 

z podmienok vydania vysvedčenia za príslušný školský rok. 

(5) Ak žiak potrebuje počas školského roka ďalšiu učebnicu súvisiacu s vyučovacím predmetom, 

oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi. Triedny učiteľ dohodne so správcom fondu učebníc 

prevzatie a dopísanie učebnice do zoznamu zapožičaných učebníc. Žiak podpíše užívanie 

učebnice vzadu v učebnici. 

(6) Žiaci posledného ročníka odovzdávajú učebnice triednemu učiteľovi po vykonaní ústnej 

maturitnej skúšky. Odovzdanie učebníc je jednou z podmienok vydania maturitného vysvedčenia 

školou. Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade žiaka, ktorý bude maturovať v náhradnom 

termíne. 

(7) Ak žiak nemôže vrátiť zapožičanú učebnicu, lebo ju stratil alebo poškodil tak, že učebnica už 

nemôže slúžiť svojmu účelu, postupuje sa podľa § 4 ods. 1 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 218/2017 

Z.z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch. 

(8) Ak ide o učebnicu, ktorú už nie je možné doplniť z ponuky Edičného portálu, žiak alebo zákonný 

zástupca neplnoletého žiaka za jej stratu, zničenie alebo poškodenie, pre ktoré učebnica nemôže 

slúžiť svojmu účelu: 

a) zakúpi na vlastné náklady novú učebnicu v sieti kníhkupectiev, 

b) zabezpečí farebnú fotokópiu, ak je originálna učebnica farebná, alebo čiernobielu fotokópiu, 

ak je originálna učebnica čiernobiela, v hrebeňovej väzbe na vlastné náklady. 

(9) Ak žiak nenahradí stratu alebo zničenie učebnice, triedny učiteľ o tejto skutočnosti upovedomí 

zákonného zástupcu žiaka. Ak k náprave ani potom nepríde, triedny učiteľ upovedomí o tejto 

skutočnosti riaditeľa školy. 
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