
Směrnice o zapůjčování učebnic a poskytování sešitů studentům SOŠ  a SOU 

pro šk. rok 2012/2013 
                                                                                                                            

 

I.  Zapůjčování učebnic a poskytování sešitů za úplatu 
 

Na SOŠ a SOU jsou zapůjčovány učebnice a poskytovány sešity za úplatu. Učebnice cizích ja-

zyků, do kterých se provádí vpisování, a učebnice českého jazyka u studijních oborů si studenti 

hradí z vlastních prostředků. Skripta školy si studenti kupují za kopírovací náklady. 

 

 

II.  Stanovení výše úplaty 
 

Poplatek za zapůjčení učebnic za šk. rok činí: 

- 130,- Kč na den teoretického vyučování v týdnu. 

Poplatek za poskytnutí sešitů za šk. rok činí: 

- 20,- Kč na den teoretického vyučování v týdnu. 
 

Poplatky studentů SOU za učebnice + sešity činí: 

- EL1, OK1, SM1                             =       450,- Kč ročně 

- EL2, OK2,                                 =       375,- Kč ročně 

- EL3, OK3, SM3                             =       300,- Kč ročně 
 

Poplatky za učebnice a sešity studentů SOŠ a SOU oborů se školným jsou součástí školného. 

Studenti dálkového studia si hradí sešity z vlastních prostředků. Studentům denního nástavbo-

vého studia jsou zapůjčovány učebnice proti vratné záloze 1 000,- Kč , u dálkového nástavbo-

vého studia 500,- Kč při zahájení studia bez poplatků. Záloha se vrací při ukončení studia po 

navrácení učebnic. 

 

 

III. Postup při výběru poplatků a záloh 
 

Poplatky vybírá od studentů nenástavbového denního studia SOU třídní učitel v měsíci září. 

Zálohy vybírá od studentů nástavbového studia třídní učitel při zahájení studia v měsíci září. 

Pokud student v tomto termínu poplatek nebo zálohu neuhradí je povinen učebnice a sešity vrá-

tit a pořídit si je na vlastní náklady. 

 

 

IV. Další opatření 
 

Stav učebnice eviduje zapůjčující před zapůjčením v tabulce učebnice. Zjistí-li zapůjčující při 

vrácení učebnice studentem nepřiměřené opotřebení učebnice nebo ztratí-li student učebnici, je 

povinen zaplatit přiměřenou pokutu až do výše pořizovací ceny nové učebnice dle úvahy za-

půjčujícího. 

 

 

Tato směrnice ruší směrnici o zapůjčování učebnic a poskytování sešitů ze dne 1. 8. 2011. 

 

 

 

Dne 1. 8. 2012                                       Ing. Hana Novotná 

ředitelka 


