PARTNEŘI CELOSTÁTNÍHO KOLA FO
Nakladatelství Fraus
Nakladatelství Fraus bylo založeno v roce 1991 a dnes je jedno z největších nakladatelství zaměřených na vzdělávací literaturu
v České republice. Nakladatelství Fraus vydává ročně kolem 80–100 nových titulů a
v širokém sortimentu jsou nejen tištěné produkty, ale i audiokazety, audio CD, videokazety a CD-ROMy.
Od roku 2005 je Nakladatelství Fraus členem Evropské asociace nakladatelství učebnic – European Educational Publishers Group. O prestižnosti tohoto členství vypovídá nejlépe
fakt, že každá evropská země může mít v této organizaci pouze jediného zástupce. Více informací můžete získat na www.eepg.org.
Hlavní náplní společnosti je nakladatelská činnost v oblasti vzdělávací literatury, zejména
v oblasti učebnic a materiálů pro výuku cizích jazyků. Vedle němčiny a angličtiny, obecně
nejžádanějších jazyků, vydávají produkty i pro výuku dalších evropských jazyků – francouzštiny, italštiny, španělštiny a ruštiny. V uplynulém období se jim podařilo doplnit nabídku vícedílných učebnicových řad pro všechny cizí jazyky, které jsou v osnovách našich základních
a středních škol. V českých poměrech je komplexnost této nabídky ojedinělá.
Nakladatelství Fraus vedle učebnic a materiálů pro výuku cizích jazyků vydává také slovníky. Od roku 1995 vydalo řadu odborných slovníků (některé vyšly i v elektronické podobě),
které si za několik let vybudovaly velmi dobré renomé mezi profesionálními překladateli
i mezi uživateli z řad firem a institucí.
Nakladatelství Fraus dále pracuje na projektech týkajících se výukových produktů z oblasti
přírodovědných a společenskovědných předmětů. Již třetím rokem velmi úspěšně nabízí do
škol nový soubor moderních učebnic pro II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Učebnice jsou
zpracovány podle osnov Standardu základního vzdělávání s přihlédnutím k současným trendům ve výuce a celkovou koncepcí odpovídají požadavkům schváleného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP). Učebnice podporují vytváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků. Představují v současné době nejmodernější přístup k pojetí učiva
jazyků včetně mateřského, přírodovědných a společenskovědných předmětů.
E-produkty se již staly neodmyslitelnou součástí řady důležitých projektů. Formou on-line
podpory připravují podpůrné a doplňkové materiály usnadňující využití jejich učebnic i materiály, které zejména učitelé mohou využít pro své přípravy dalších aktivit – u konkrétních projektů je najdete pod logem ON-LINE PODPORA. Tyto e-produkty si můžete zdarma stáhnout
a je dovoleno jejich další kopírování.
Odkaz:
http://www.fraus.cz/hlavni_menu.htm
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Nakladatelství Fraus
Významné ocenění Evropské asociace nakladatelství
učebnic (EEPG, European Educational Publishers Group)
získalo Nakladatelství Fraus na Frankfurtském knižním
veletrhu 2005. Veletrh se konal ve dnech 19.–23. října
2005 a zúčastnilo se jej celkem 7 200 nakladatelství ze
101 zemí. V kategorii učebnic pro základní školy se na
třetím místě umístil soubor učebnic určený pro druhý stupeň ZŠ, který reprezentovala Fyzika pro šestou třídu autorského kolektivu katedry obecné fyziky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni pod vedením
Karla Raunera.

CELKOVÉ VÝSLEDKY SOUTĚŽE O NEJKVALITNĚJŠÍ
EVROPSKÉ UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
Zlatá cena: J. Fraile Martin: „CIFRA 2“ (matematika
pro druhou třídu). Editorial Vicens Vives, Spain
Stříbrná cena: Carlos Xaver, Pedro Valada: „Música a Chamar“ – „Music is Calling“ (hudební výchova pro 6. třídu).
Texto Editores, Portugal
Bronzová cena: Karel Rauner a kol.: „Fyzika 6“ – „Physics
6“ (fyzika pro 6. třídu základních škol). Nakladatelství
Fraus, Czech Republic
Kromě zlaté, stříbrné a bronzové ceny mohou být navíc uděleny ještě zvláštní ceny pro mimořádně zajímavé tituly. V letošním
roce získalo Nakladatelství Fraus zvláštní cenu v kategorii učebnic pro střední školy za svůj FRAUS ilustrovaný studijní slovník
anglicko-český a česko-anglický.

Ředitel nakladatelství Ing. Jiří Fraus
s cenou EEPG
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