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Radim Dřímal

Od: Bilík Jan <Jan.Bilik@msmt.cz>

Odesláno: 3. září 2012 11:58

Komu: drimal@szs.svitavy.cz

Kopie: Harvanová Marie; Bannert Petr

Předmět: RE: Státní maturity - stanovisko

Dobrý den, 
 
podle platného znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vypadá model 2013 následovně: 
 
SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST 

3 povinné zkoušky: 
 
1. český jazyk a literatura  
2. cizí jazyk (dle zaměření školy) 
3. matematika nebo občanský a společenskovědní základ nebo 
informatika (podle výběru žáka – pokud ředitel školy nestanoví před 
nástupem žáka ke vzdělávání jinak) 

2–3 povinné zkoušky 
- stanovuje RVP/ ředitel školy  

max. 3 nepovinné zkoušky (dle výběru žáka) 
- z nabídky:  
cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, 
fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění  

max. 2 nepovinné zkoušky 
- nabídku stanovuje ředitel školy  

Pozn.:  
Povinné zkoušky lze konat v základní nebo vyšší úrovni obtížnosti. 
Žáci budou konat povinné a nepovinné zkoušky společné části maturitní 
zkoušky vždy z jiných zkušebních předmětů 

Pozn.:  
Ve školách a třídách s vyučovacím jazykem národnostní 
menšiny je jednou z povinných zkoušek profilové části 
maturitní zkoušky vždy zkouška z jazyka národnostní 
menšiny. 

 
Na základě doporučení Pracovní skupiny pro revizi maturitní zkoušky ze dne 28. června 2012 deklaroval 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala svou připravenost na prosazení změny modelu maturitní 
zkoušky 2013 a 2014, tzn. připravenost na změnu školského zákona, která by umožnila realizaci 
následujícího modelu: 
 
SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST 

2 povinné zkoušky: 
 
1. český jazyk a literatura  
2. cizí jazyk nebo matematika (podle výběru žáka – pokud ředitel školy 
nestanoví před nástupem žáka ke vzdělávání jinak; cizí jazyk dle 
zaměření školy) 

2–3 povinné zkoušky 
- stanovuje RVP/ ředitel školy  

max. 2 nepovinné zkoušky 
- z nabídky:  
cizí jazyk (dle zaměření školy), matematika  

max. 2 nepovinné zkoušky 
- nabídku stanovuje ředitel školy  

Pozn.:  
Povinné zkoušky pouze v jedné úrovni obtížnosti. 

Pozn.:  
Ve školách a třídách s vyučovacím jazykem 
národnostní menšiny je jednou z povinných zkoušek 
profilové části maturitní zkoušky vždy zkouška z jazyka 
národnostní menšiny. 
V profilové části může žák konat pouze takové povinné 
zkoušky, které nejsou co do obsahu zaměnitelné se 
zkouškou, kterou tento žák koná ve společné části.  

 
Předpokládaný termín k rozhodnutí o uplatnění změny školského zákona – listopad 2012. 
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Přihlašování žáků k maturitní zkoušce jaro 2013 – prosinec 2012 (v případě prosazení novely zákona), jinak 
15. listopadu 2012. 
 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) musí být v současné době připraveno k realizaci obou 
variant. Obdobně školy by měly být připraveny na povinný cizí jazyk a rozšíření povinných zkoušek o 
zkušební předměty občanský a společenskovědní základ a informatika. 
 
Podrobné a aktualizované informace k problematice maturitní zkoušky pro školy, žáky a rodiče lze nalézt na 
internetových stránkách http://www.novamaturita.cz/ a http://www.msmt.cz/.  
Změny v legislativě budou zveřejněny ve Sbírce zákonů, na webových stránkách MŠMT, CZVV, zprávy 
budou šířeny v médiích, žáky a rodiče budou informovat také ředitelé škol.  
 
Za oddělení 211 vyřizuje:  
 
Mgr. Jan Bilík 
oddělení středního vzdělávání (odbor 211) 
odbor vzdělávání (odbor 21)  
 

 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 
 
 

From: Radim Dřímal [mailto:]  
Sent: Wednesday, August 22, 2012 10:06 AM 
To: Bannert Petr 
Cc: marketa.linkova@pardubickykraj.cz; Pospíšilová Petra Mgr. 
Subject: Státní maturity - stanovisko 
 
Vážený pane řediteli, 
 
17. července zveřejnil ministr školství informaci o předpokládané podobě státní maturity v následujících dvou 
letech.  Z této informace vyplývá, že zůstanou pouze dva předměty společné části.  
Pro přípravu k maturitní zkoušce slouží volitelné semináře, které si školy plánovaly podle stávající podoby školského 
zákona a maturitní vyhlášky. V našem případě jsme chtěli například posílit výuku občanské nauky ve 4. ročníku. 
Pokud byl zveřejněn záměr nekonat tuto zkoušku, domnívám se, že je velmi neefektivní otevírat (a financovat) 
semináře k přípravě na něco, co se neuskuteční. Tato situace by jen dále snížila kredit stávající podoby maturitní 
zkoušky a znejistila desetitisíce letošních maturantů.  
Střední školy se znovu (již po několikáté) dostávají do obtížné  situace, kdy platí stávající legislativa, ale ze strany 
nejvyšších představitelů rezortu jsou veřejnosti sdělovány jiné informace. Za těchto okolností jsem přesvědčen, že by 
MŠMT mělo dát středním školám oficiální  informaci, jak mají v letošním školním roce postupovat v přípravě ke 
společné části maturitní zkoušky. Proto Vás zdvořile žádám o vyjádření. 
 
S pozdravem 
 
 
PhDr. Radim Dřímal, 
ředitel 
Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 
 


