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Nové učebnice do škol? Víme, jak na to, říkají v Soběslavi
Soběslav – Vidět vznik vesmíru v krátkém filmu nebo hýbající se buňku trepky pod mikroskopem. A to pouhým
dotekem ruky na tabuli. To nyní nabízí obě soběslavské základní školy svým žákům. Od září totiž mají k
dispozici interaktivní učebnice.
"Díky spolupráci škol, města, místní firmy a nakladatele a za podpory rodičů vznikl ojedinělý finanční systém,
který škole umožní obnovit zastaralou nabídku učebnic," vysvětlil Jiří Fraus z Nakladatelství Fraus, které pro
školu připravilo balíčky s nejmodernějším systémem výuky. Salátové vydání učebnic je zkrátka v Soběslavi už
minulostí. "Ministerstvo dotace na školství snižuje a nemá cenu čekat, že se to zlepší. V Soběslavi tedy zvolili
cestu, která je v České republice naprosto unikátní a může být pro ostatní města a školy výbornou inspirací,"
uvedl Fraus. Ředitel základní školy Edvarda Beneše Vlastimil Říha poukázal na to, že škola běžně používala
učebnice staré deset let. "Teď budeme mít nejen nové tištěné, ale také nejmodernější – interaktivní učebnice,"
říká Říha.
Jaroslav Koldan, ředitel základní školy Komenského, si zase pochvaluje, že díky projektu budou moci naplno
využít interaktivní techniku, kterou si pořídili za peníze z evropských fondů, mimo jiné sedm interaktivních
tabulí.
Konec zastaralým informacím
Pomoc nabídla místní firma Rašelina Soběslav, která se rozhodla finančně nákup učebnic podpořit. "Tento
projekt nás napadl společně s panem starostou Jindřichem Bláhou, když jsme přemýšleli nad tím, že je třeba do
vzdělání investovat," popisuje začátky Rostislav Staněk, ředitel společnosti. Podle Frause mohou školy
používáním interaktivních učebnic vyřešit i další problém – a tím jsou výtisky s již zastaralými informacemi.
"Používání interaktivních učebnic umožňuje výrazně rychlejší obměnu vzdělávacího obsahu," dodává Jiří Fraus.
Z projektu jsou nadšené i maminky žáků. "Mě se to moc líbí a určitě souhlasím s tím, že by rodiče měli na
výuku příspívat," řekla Deníku Renata Šrubarová. Projekt totiž počítá i s finanční účastí rodičů. "Balíček pro
jednoho žáka na všechny předměty na jeden školní rok vyjde na pět set korun. Třetinu zaplatí Rašelina, třetinu
město a třetinu škola s účastí rodičů. Zatím ale nevíme, jaká přesná ta částka pro rodiče bude," nastínil Říha.
Iniciátoři projektu v Soběslavi přiznávají, že projekt je i investicí do budoucnosti města. "Jako společnost
působící v regionu si přejeme, aby zde byl dostatek vzdělaných lidí. To je to, co bude důležité pro firmy, které
zde chtějí působit," uzavírá Staněk.
(PETRA NOVOTNÁ)

