Skóre:
Název:
Zdroj:
Datum:
Str.:
Mutace:
Pořadí:
Zpracováno:
Náklad:
Ročník:
Číslo:
Rubrika:
Autor:
Odkaz:
ISSN:
Jazyk:
Oblast:
Zkratka oblasti:
Zkratka zdroje:
Identifikace:
Čtenost-Sled.:

0.99
Stejné knihy všem. Dostanou školy státní učebnice?
Mladá fronta Dnes
19.10.2011
6
Brno; Jižní Morava; Moravskoslezský; Olomoucký; Vysočina;
Zlínský
2
19.10.2011 05:29:36
246620
22
245
z domova
Kateřina Frouzová
http://zpravy.idnes.cz/ mfdnes.asp
1210-1168
cz
Celostátní deníky
DC
DCMF
DCMF20111019210039
892000

Klíčová slova: učebnice (13), učebnic (5)

Stejné knihy všem. Dostanou školy státní
učebnice?
Žáci základních škol se učí i ze čtrnáct let starých učebnic. Školy si sice mohou vybírat z mnoha knih, ale často
na ně nemají peníze. Ministerstvo školství se nyní zajímá o model, který funguje na Slovensku – stejné
učebnice pro všechny.
Všichni žáci se budou učit ze stejných učebnic? I o této myšlence nyní jednají zástupci slovenského a českého
ministerstva školství. Česká strana o tom zatím otevřeně nehovoří, jen připouští, že zkoumá slovenský model.
U našich východních sousedů totiž vydává učebnice pro základní školy stát. Děti v celé zemi se tak učí ze
stejných knih. Podobný model fungoval v českých školách před rokem 1989, nyní se čeští žáci učí z různých
učebnic a každý pedagog volí takovou, která dětem podle jeho soudu nejvíc vyhovuje.
Pokud by tuzemští úředníci přijali slovenský model, výrazně by to zkomplikovalo podnikání vydavatelům.
"Máme zákulisní informace, že ministerstvo chce vydávat vlastní učebnice, nebo dokonce překládat slovenské
knihy do češtiny," obává se tajemnice Svazu českých knihkupců a nakladatelů Marcela Turečková. Podobně
jako ona hovořila i řada dalších lidí v oboru, které MF DNES oslovila.
Některý z vydavatelských domů by naopak mohl na novém opatření vydělat – ministerstvo totiž nemá tiskárnu
ani odborníky schopné učebnice navrhnout. Úřad by to tedy musel řešit velkou zakázkou pro soukromou firmu.
Hrozí konec originality
Pokud by ministr Josef Dobeš (VV) státní učebnice zavedl, drtivě by to zasáhlo i do práce učitelů. Vzdělávací
programy jednotlivých škol by byly k ničemu. A to i těch, které učí zajímavě, originálně a moderně. "Slovenští
kolegové mají jednotné učebnice a mají s tím problémy. My máme obrovské množství drahých učebnic, na
které nemáme peníze. Bude tam nějaká rozumná kompromisní varianta," mírní strach vydavatelů i učitelů
náměstek ministra Ladislav Němec. Řešení podle něj najdou právě odborníci na česko-slovenském jednání.
"Jednotné učebnice by znamenaly sešněrování našeho systému školství a to my nechceme. Chceme určité

parametry, ale takové, které budou stravitelné. Škola musí mít vždy možnost volby," naznačil Němec a dodal,
že úřadu jde především o zajištění kvality učebnic. To mají zajistit odborníci, kteří budou vybírat pro žáky
vhodné knihy. Učebnice již nyní musí mít "povolenky" ministerstva. Když se jednalo třeba o občanské nauce pro
8. třídy, tak z ní musel autor některé pasáže vyndat – například obrázkový návod, jak se navléká kondom.
Vynutili si to konzervativní rodiče.
Chemie stará 14 let
Učebnice také stárnou a řada dětí se musí vzdělávat ze "salátů" starých i čtrnáct let. Školy totiž na nové knihy
nemají. V posledních letech výrazně klesají dotace. Za poslední čtyři roky se zmenšily na méně než polovinu a
lepší to nebude ani příští rok, kdy se navíc knihy zdraží kvůli zvýšení daní.
Ředitelé škol z různých částí Česka popsali, že na učebnice vybírají peníze od sponzorů, někdy i rodičů. Více
peněz na nové učebnice najde ministerstvo nejdříve v roce 2013.
(Kateřina Frouzová)
--Výdaje na učebnice
2005 2011
1 441 747 721 966
Poznámka: Fond ministerstva školství, z něhož se hradí zejména učebnice.
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