Odpověď mšmt
Vážený pane generále,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obdrželo Váš dopis s podnětem týkajícím se inovace
multimediální učební pomůcky na DVD nosiči. Velice si vážíme Vaší ochoty podílet se aktivně na
zdokonalení výuky moderních dějin.
Vzdělávací proces na konkrétní škole se uskutečňuje v souladu s § 5 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů (školský zákon) podle školních vzdělávacích programů (dále „ŠVP“) zpracovaných v
souladu s Rámcovými vzdělávacími programy (RVP) pro daný typ vzdělávání. Nejen RV, ale
zejména ŠVP podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky
vzdělávání. Učební látka je v RVP strukturována do jednotlivých tematických okruhů (témat,
činností) a je chápána jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů. ŠVP vychází z
konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků, to vše v souladu s
didaktickými postupy vzdělávání pro danou věkovou skupinu žáků. Má na zřeteli také postavení
školy v regionu i sociální prostředí, ve kterém bude vzdělávání probíhat. Smyslem a cílem
vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně
dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti.
Možností jak umožnit větší rozšíření Vámi nabízené multimediální učebnice směrem ke školám je
požádat o schvalovací doložku. Schvalovací doložky se učebnicím a učebním textům udělují a
odnímají v souladu s postupem, který je uveden ve směrnici náměstka ministra pro řízení sekce
vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podnět k zahájení procesu udělení
schvalovací doložky dává nakladatel a to, že jste se obrátil se svými podněty přímo na
nakladatelství, bylo velmi efektivní rozhodnutí. Podmínkou nutnou pro udělení schvalovací
doložky jsou dva kladné doporučující recenzní posudky, přičemž mezi recenzenty jsou zařazováni
odborníci v dané oblasti, kteří mají odborné a pedagogické předpoklady, odpovídající vzdělání a
dostatečnou praxi v oboru. Učebnice nebo učební text musí splňovat podmínky nutné k udělení
schvalovací doložky, mimo jiné musí být zpracována na odborné úrovni a ve shodě s efektivními
didaktickými postupy vhodnými pro věk žáků, jimž je určena. Navíc učebnicím je udělována
schvalovací doložka s podmínkou, že nakladatel předloží popis koncepce ucelené řady učebnic s
anotacemi (obsahem) jednotlivých dílů tak, aby bylo možné posoudit dodržení všech charakteristik
celé řady učebnic. Nebo (vzhledem ke skutečnosti, že každá škola má zpracovaný vlastní školní
vzdělávací program), nabídnutí materiálů bezprostředně školám, jejich seznam naleznete zde:
https://profa.uiv.cz/rejskol/.
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