Najčastejšie otázky a odpovede k príspevku na učebnice pre školský rok 2020/2021

27.7.2020
1. Do zoznamu schválených učebníc pribudol aj druhý stupeň ZŠ, čo to pre školu
znamená? Učebnice sa budú objednávať tak ako pri kúpe učebníc pre 1. až 4. ročník?
Budú nám navýšené finančné prostriedky aj pre ostatné ročníky?
Do Zoznamu schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných
zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov, na zakúpenie ktorých
ministerstvo poskytne školám príspevok, boli doplnené učebnice a pracovné zošity pre druhý
stupeň základných škôl. Základným školám na nákup učebníc a pracovných zošitov pre II.
stupeň budú poskytnuté ďalšie finančné prostriedky (príspevok) v auguste 2020. Školy
nakupujú učebnice a pracovné zošity podľa pravidiel zverejnených 4. júna 2020.
Informácie o výške príspevku a predpokladanom termíne poskytnutia finančných prostriedkov
sú dostupné na webovom sídle ministerstva: https://www.minedu.sk/24459-sk/rok-2020/.
2. Pridelené finančné prostriedky na nákup učebníc sa môžu zlúčiť - alebo je striktne
dané, že dotácia pre 1. stupeň sa môže čerpať iba pre učebnice 1. stupňa a dotácia pre 2.
stupeň iba 2. stupňom?
Škola môže využiť všetky finančné prostriedky (príspevok) poskytnuté v júni a auguste 2020
na nákup ktorejkoľvek učebnice a pracovného zošita pre ktorýkoľvek ročník
z aktualizovaných zoznamov k 17.07.2020, t.j. škola za príspevok poskytnutý pre 1. stupeň
môže zakúpiť učebnice aj pracovné zošity pre 2. stupeň.
3. Môže ZŠ nakúpiť z príspevku 32 € na žiaka pre 5. ročník aj iné učebnice ako
učebnice na cudzí jazyk (napr. matematika a slovenský jazyk)?
Za poskytnutý príspevok pre 5. ročník ZŠ môže škola zakúpiť v prípade potreby aj učebnice a
pracovné zošity na iné vyučovacie predmety, prípadne pre iné ročníky, ktoré sú uvedené
v aktualizovaných zoznamoch k 17.07.2020.
4. Budú nám dodané pre druhý stupeň ZŠ učebnice, ktoré sme objednali v novembri
2019 cez edičný portál?
Učebnice a pracovné zošity objednané prostredníctvom edičného portálu pre školský rok
2020/2021
boli
školám
dodané
podľa
zoznamu
https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/36
Ďalšie učebnice a pracovné zošity objednané prostredníctvom edičného portálu pre školský
rok 2020/2021 nebudú školám ministerstvom bezodplatne dodané.
5. Chýbajú nám učebnice pre špeciálnu školu napr. biológia, dejepis, fyzika, chémia
a nie sú v zozname. Dostaneme na tieto učebnice ďalšie finančné prostriedky?
Do Zoznamu schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných
zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov, na zakúpenie ktorých

ministerstvo poskytne školám príspevok 2020, boli pre špeciálne školy doplnené učebnice
a pracovné zošity pre ďalšie vyučovacie predmety. Ďalšie finančné prostriedky špeciálnym
školám nebudú poskytnuté. Školy si z uvedeného zoznamu môžu zakúpiť ktorékoľvek
učebnice a pracovné zošity podľa svojich potrieb za poskytnutý príspevok v júni 2020. Ak
potreby školy presahujú pridelený príspevok, škola môže využiť na nákup učebníc aj iné
vlastné zdroje.
6. Príspevok na učebnice pre školský rok 2020/2021 z MŠVVaŠ SR sa vzťahuje
aj na cudzojazyčné pracovné zošity alebo len na učebnice?
Škola môže za poskytnutý príspevok zakúpiť učebnice aj pracovné zošity zo zoznamu
https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/40
7. Za príspevok na učebnice, ktorý sme dostali na nákup učebníc pre I. stupeň ZŠ,
môžeme objednať aj učebnice a pracovné zošity pre II. stupeň ZŠ, ak sú tieto v zozname
schválených učebníc na školský rok 2020/2021?
Na nákup učebníc a pracovných zošitov pre II. stupeň ZŠ, ktoré sú uvedené v aktualizovaných
zoznamoch k 17.07.2020, škola môže použiť aj zostatok finančných prostriedkov z príspevku
poskytnutého pre I. stupeň ZŠ.
8. V zozname schválených učebníc aktuálna verzia zo 17.07.2020 som nenašla učebnice
a PZ z anglického jazyka, v zoznamoch predtým boli. Príspevok sa na ne už nevzťahuje?
Alebo prečo tam nie sú učebnice z anglického jazyka?
Pri každej aktualizácii boli do zoznamu doplnené ďalšie učebnice a pracovné zošity. Pri
aktualizácii zoznamu k 17.07.2020 bol vytvorený samostatný zoznam učebníc a pracovných
zošitov pre výučbu cudzích jazykov, ktoré škola môže nakúpiť za poskytnuté finančné
prostriedky (príspevok). Zverejnený je na: https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/40.

19.6.2020
Odpovede na otázky č. 1. a 2. zo dňa 19.6.2020 nahrádzajú odpovede na otázky č. 1. a 2.
zo dňa 11.6.2020.
1. Budú dodané objednávky z hlavného objednávkového konania, ktoré sme vykonali
počas novembra?
Áno, školy by mali dostať avízo o dodávke učebníc, prioritne sú doručené učebnice, ktoré
sú v tomto zozname: https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/36. Tieto učebnice má
Ministerstvo v skladových zásobách, školám budú poskytnuté bezodplatne nad rámec
príspevku na učebnice. Distribúcia by mala prebiehať počas obdobia 22.6-. 26.6.2020.
Učebnice, ktoré neboli doručené (nie sú v avíze), si školy objednávajú zo zoznamu
https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/37 priamo od dodávateľov. Učebnicu, ktorá nie
je uvedená v Zozname učebníc, nemôže škola z príspevku na učebnice zaobstarať.
Následne je potrebné doobjednať učebnice (pokyny sú dostupné na odkaze
https://www.minedu.sk/data/att/16524.pdf?fbclid=IwAR3tqmYQP-

jxgvwCxvrBjm7zXMhZNOiUdhyN4rb9_w52JFk-iDT_H8acxSY),
nedodalo zo skladových zásob.

ktoré

Ministerstvo

2. Budú zadané objednávky učebníc pre 2. stupeň (5. až 9. ročník) z hlavného
objednávkového konania 2019 dodané?
Školy by mali dostať avízo o dodávke učebníc, prioritne sú doručené učebnice, ktoré
sú v zozname https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/36 a tie, ktoré má Ministerstvo
v skladových zásobách. Pokiaľ učebnice neboli dodané, školy si zabezpečujú učebnice podľa
potreby. Príspevok na zakúpenie učebníc pre 5.-9. ročník sa momentálne neposkytuje.
3. Prečo niektoré učebnice nie sú v zozname učebníc, na ktoré je možné využiť
príspevok?
Učebnica musí mať platnú schvaľovaciu alebo odporúčaciu doložku a rozsahovo musí
zodpovedať požiadavkám štátneho vzdelávacieho programu pre daný ročník. Na učebnice
bez platnej doložky nie je poskytnutý finančný príspevok.
4. Môžeme pri nákupe učebníc postupovať podľa § 1 ods. 12 písm. b) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov?
Uvedenú výnimku zo zákona o verejnom obstarávaní nie je možné pri nákupe učebníc
aplikovať.
5. Môžem rozdeliť zákazku na nákup učebníc na viacero častí podľa jednotlivých
vydavateľstiev/dodávateľov?
Z dôvodu určenia postupu vo verejnom obstarávaní je pre verejného obstarávateľa podstatná
celková suma nákupu všetkých učebníc v kalendárnom roku. Verejný obstarávateľ môže deliť
jednotlivé zákazky podľa logických celkov, nie však s cieľom vyhnúť sa postupu vo verejnom
obstarávaní.

11.6.2020
1. Budú dodané objednávky z hlavného objednávkového konania, ktoré sme vykonali
počas novembra?
Áno. V prvom rade je nevyhnutné počkať na doručenie Vašich objednávok. Na základe
vykonanej objednávky počas hlavného objednávkového konania Vám budú doručené
učebnice, ktoré máte objednané a ktoré má Ministerstvo v skladových zásobách, bezodplatne
nad rámec príspevku na učebnice. V termíne 22.6. - 26.6.2020 sa bude vykonávať distribúcia
učebníc na základe objednávok z objednávacieho konania z novembra 2019.
Následne je potrebné doobjednať učebnice (pomocou verejného obstarávania), ktoré
Ministerstvo neposkytlo zo skladových zásob. Škola si za príspevok zabezpečí výlučne
učebnice uvedené v Zozname učebníc podľa vlastnej potreby a výberu. Učebnicu, ktorá nie
je uvedená v Zozname učebníc, nemôže škola z príspevku na učebnice zaobstarať. Zoznam
schválených učebníc sa nachádza tu: https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/37.

2. Budú zadané objednávky učebníc pre 2. stupeň (5. až 9. ročník) z októbra 2019
dodané?
Áno. Na základe vykonanej objednávky počas hlavného objednávkového konania Vám budú
doručené učebnice, ktoré máte objednané a ktoré má Ministerstvo v skladových zásobách.
3. Ako postupovať v prípade, že nebola vytvorená objednávka počas hlavného
objednávkového konania?
Školy uskutočnia verejné obstarávanie. Školy si objednajú chýbajúce učebnice na základe
zverejneného zoznamu https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/37, školy v takom
prípade využijú príspevok na učebnice.
4. Čo v prípade, ak škola nevyčerpá všetky finančné prostriedky vyčlenené napríklad
na nákup učebníc pre 1. ročník. Môže tieto nevyčerpané finančné prostriedky použiť
na nákup učebníc pre ostatné ročníky (2.-5.), alebo ich musí vrátiť?
Základná škola môže finančné prostriedky poskytnuté na príspevok na učebnice použiť podľa
potrieb školy v príslušných ročníkoch. Príspevok na učebnice nie je viazaný na počet žiakov
v ročníku. Finančné prostriedky môže základná škola použiť na nákup učebníc pre žiakov 1.
až 4. ročníka základných škôl a na učebnice cudzieho jazyka pre žiakov 5. ročníka základných
škôl.
5. Odkedy je možné nakupovať učebnice cez príspevok? Kedy školám prídu fyzicky
peniaze na bankový účet?
Školám bude zaslaný príspevok na učebnice, zverejnený na webovom sídle ministerstva,
prostredníctvom zriaďovateľa do konca júna, najneskôr začiatkom júla 2020.
6. Dokedy je možné využiť poskytnuté finančné prostriedky na nákup učebníc?
Príspevok na učebnice je potrebné zúčtovať do 4. decembra 2020, t. j. do tohto termínu
je potrebné finančné prostriedky použiť.
7. Rodičia už zakúpili učebnice, ktoré sú v zozname a na ktoré sa poskytuje príspevok,
už v marci 2020. Bude možné použiť peniaze z príspevku aj spätne?
Áno, z príspevku na učebnice je možné refundovať výdavky na tie učebnice, ktoré si škola
obstarala v tomto roku a sú z povoleného zoznamu učebníc a uhradené boli napr.
z prostriedkov ZRPŠ.
8. Je možné využiť peniaze z príspevku (cudzie jazyky) na celú sadu alebo je možné
kupovať len pracovné zošity, cvičebnice a časti sady? (Žiaci si knihy požičiavajú
a na konci roka vrátia, potrebujú len cvičebnice, pracovné zošity, jedná sa ročníky 3
a 4).
Školy si môžu z príspevku na učebnice zabezpečiť tie učebnice, pracovné zošity a i. učebné
materiály, ktoré sú uvedene v Zozname schválených učebníc a sú určené pre žiakov 1. až 4.
ročníka základných škôl a na učebnice cudzieho jazyka pre žiakov 5. ročníka základných škôl.

9. Ako so žiakmi, ktorí sú individuálne vzdelávaní na 1. stupni, aj tí majú nárok
na učebnice?
Áno, aj individuálne vzdelávaní žiaci sú zahrnutí do financovania príspevku na učebnice.
10. Do 5. ročníka do plno organizovaných škôl prichádzajú žiaci z málotriedok. Ako
sa bude riešiť navýšenie počtu žiakov v 5. ročníku?
Navýšenie počtu žiakov 5. ročníka sa bude riešiť individuálne na základe žiadostí
o dofinancovanie príspevku na učebnice pre 5. ročník po 15.9.2020. Škola požiada
prostredníctvom svojho zriaďovateľa o navýšenie príspevku na učebnice v septembri 2020
a do prílohy žiadosti uvedie žiakov, ktorí prišli do 5. ročníka z málotriednych škôl.
11. Finančné prostriedky, ktoré dostaneme, je možné použiť na ľubovoľné počty
chýbajúcich učebníc v rámci 1. - 4. ročníka, alebo musíme dodržať, napr. 32€x20 detí
v 3. ročníku a túto sumu použiť na nákup učebníc len v tomto ročníku?
Škola si môže z príspevku na učebnice zabezpečiť učebnice pre príslušné ročníky podľa
potreby. Príspevok na učebnice nie je fixne viazaný na žiaka v ročníku. Ak máte v 2. ročníku
dostatok učebníc, ale v 3. ročníku evidujete zvýšenú potrebu učebníc, môžete pokryť túto
potrebu bez ohľadu na aktuálny počet žiakov.
12. V školskom roku 2019/2020 je na škole 37 detí. Zo 4. ročníka odchádza 5 detí.
Do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 prichádza 22 detí, ktoré sme prijali. Rozdiel
17 detí. Chcem sa opýtať ako sa bude riešiť takáto situácia.
Počet prvákov je napočítaný kvalifikovaným odhadom podľa stavu prvákov v septembri
2019. Ak v septembri 2020 zostane vo Vašom prípade rozdiel 17 nevykrytých žiakov, môžete
požiadať prostredníctvom svojho zriaďovateľa o navýšenie príspevku na učebnice a do
prílohy žiadosti uvediete žiakov, ktorí predstavujú uvedený rozdiel. To znamená, príloha musí
obsahovať argumenty podporujúce Vašu žiadosť.
13. Sme novovznikajúca súkromná ZŠ, ktorá svoju činnosť zaháji v septembri 2020
prvým ročníkom. Rada by som sa informovala, ci sa nás vzťahuje príspevok
na učebnice, ktoré musíme pre prvákov zabezpečiť.
Na školu, ktorá bola zaradená do siete škôl po 15.9.2019 sa príspevok na učebnice nezasielal.
Ak v septembri 2020 nastúpi do Vašej školy do prvého ročníka napr. 20 žiakov, môžete
požiadať prostredníctvom svojho zriaďovateľa o priznanie príspevku na učebnice a do
prílohy žiadosti uvediete žiakov, ktorí boli nastúpili do prvého ročníka v septembri 2020.

8.6.2020
1. Aká je celková suma investovaná do učebníc cez príspevok na učebnice?
Ide o 11,4 milióna eur. Je to zatiaľ najvyššia suma investovaná do učebníc prostredníctvom
príspevku. Presný výpočet pre Vašu školu nájdete v priložených dokumentoch.
2. Musí škola minúť presne 44 eur na prváka, 32 eur na druháka atď.?

Tieto sumy sú určené iba na výpočet celkového objemu financií, ktoré škola dostane. Škola
ale nie je povinná minúť danú sumu presne na každého žiaka. S týmito financiami škola
narába podľa svojich potrieb. Môže zakúpiť viac učebníc pre ročník, v ktorom učebnice
najviac chýbajú a naopak menej učebníc (alebo žiadne učebnice) pre ročníky, v ktorých nové
učebnice nepotrebuje.
3. Aké učebnice môže škola z príspevku nakúpiť?
Učebnice uvedené v tomto zozname: https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/37
Ide o učebnice, ktoré dostali schvaľovaciu alebo odporúčaciu doložku a zároveň nie sú
doplnkovým materiálom, ktorý pokrýva iba časť učiva z roka, alebo sa zameriava iba na jeden
aspekt výučby, ale sú plnohodnotným materiálom na výučbu, ktorý zohľadňuje učivo a
kompetencie, ktoré má žiak nadobudnúť počas celého roka.
Okrem toho dostane základná škola bezodplatne učebnice zo skladových zásob ministerstva
školstva z nasledovného zoznamu
https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/36 a to na základe svojej už vykonanej
objednávky. Na tieto učebnice školy nerobia objednávky opätovne.
4. Ako má škola nakupovať učebnice?
Ide o rovnaký postup ako pri každom inom verejnom obstarávaní. Škola teda postupuje podľa
zákona o verejnom obstarávaní, zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v zmysle
svojich interných predpisov. Odporúčaný postup nájdete v priloženom dokumente.
5. Bude v budúcnosti príspevok poskytovaný aj pre ďalšie ročníky?
Tento rok je príspevok určený na prvý stupeň ZŠ a na učebnice cudzích jazykov v 5. ročníku
ZŠ. V budúcnosti plánuje ministerstvo školstva rozšíriť použitie príspevku na učebnice aj pre
druhý stupeň ZŠ a pre stredné školy.

