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V. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE - RIA 

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU NAŘÍZENÍ VLÁDY, KTERÝM SE STANOVUJÍ OBORY 
VZDĚLÁNÍ, V NICHŽ JE MATEMATIKA ZKUŠEBNÍM PŘEDMĚTEM SPOLEČNÉ ČÁSTI 
MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 
A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace - RIA 
 
1. Důvod předložení a cíle  
 
1. 1 Název  
 
Nařízení vlády, kterým se stanovují obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním 
předmětem společné části maturitní zkoušky 
 
1. 2. Definice problému 
 
Dne 24. 5. 2016 byl schválen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 178/2016 Sb.“).  
 
Po novele školského zákona, provedené zákonem č. 178/2016 Sb. ustanovení § 78 odst. 1 
a 2 zní 
 
„(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou  

a) český jazyk a literatura, 
b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; 
žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a 
c) matematika, v případě oborů, které jsou stanoveny v nařízení vlády. 

(2) Povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky tvoří zkušební předměty podle 
odstavce 1.“ 
 
Přechod jednotlivých oborů vzdělání na maturitní zkoušku s třemi povinnými zkouškami bude 
časově realizován ve dvou hlavních fázích: 
a) 1. fáze – od školního roku 2020/2021 (tedy poprvé od jarního zkušebního období 2021, 

tj. pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední rok středního vzdělávání po  
31. 8. 2020) budou mít povinnost tří zkoušek společné části žáci vybraných oborů 
vzdělání, v nichž je už nyní počet hodin matematiky dostatečný a profil absolventa 
předpokládá přímou vazbu pro využití matematických dovedností v odborné praxi nebo 
v dalším studiu na VŠ.  

b) 2. fáze – od školního roku 2022/2023 (tedy poprvé od jarního zkušebního období 2023, 
tj. pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední rok středního vzdělávání po  
31. 8. 2022) budou mít povinnost tří zkoušek společné části žáci dalších oborů vzdělání, 
u kterých je nutné delší časové období na ověření navýšeného počtu hodin 
matematického vzdělávání za studium. 

Předkládaný návrh nařízení vlády tedy musí vymezit obory vzdělání, pro něž bude platit, že 
matematika se stane povinným zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Pro 
zařazení oboru vzdělání do výčtu oborů tohoto nařízení vlády však musí platit následující 
pravidlo: Může se jednat pouze o obory, které splňují minimální dotaci 10 týdenních hodin 
výuky matematiky po dobu 4leté denní formy vzdělávání (u nástavbových oborů jde o součet 
minimální týdenní hodinové dotace matematiky v RVP příslušného oboru kategorie 
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dosaženého vzdělání H a minimální týdenní hodinové dotace matematiky v RVP příslušného 
navazujícího oboru kategorie dosaženého vzdělání L5) a nebyla jim na základě Opatření 
ministra školství, mládeže a tělovýchovy navýšena 10hodinová týdenní dotace výuky 
matematiky z 8 na 10 hodin. U těchto oborů vzdělání není zatím ověřeno, že bude zajištěna 
dostatečná příprava na konání povinné maturity z matematiky. 
Při přípravě a projednávání novely školského zákona provedené zákonem č. 178/2016 Sb. 
byly obory vzdělání, pro které by měla být matematika povinná v rámci společné části 
maturitní zkoušky, široce diskutovány jak s odbornou společností, tak i v během 
legislativního procesu v rámci školského výboru. Obory vzdělání stanovené pro 1. a 2. fázi 
rovněž byly součástí důvodové zprávy k  novele školského zákona. V návaznosti na 
vyhodnocení první a druhé fáze budou postupně v případě potřeby do nařízení vlády 
přidávány další obory, které budou mít v rámci úprav rámcových vzdělávacích programů 
(dále jen „RVP“) formou dodatků k RVP nebo v rámci revize RVP stanovenou příslušnou 
dotaci hodin matematiky v rámcovém rozvržení obsahu vzdělávání. Tyto další obory vzdělání 
budou pečlivě projednávány s asociacemi středních škol a dalšími partnery tak, aby 
nedocházelo k diskriminaci oborů vzdělání (v nichž matematika bude stanovena zkušebním 
předmětem společné části maturitní zkoušky) například tím, že o obory vzdělání se 
stanovenou maturitní zkouškou z matematiky bude ze strany žáků menší zájem. 
Hlavním nástrojem podpory oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem 
společné části maturitní zkoušky, stanovené v předkládaném nařízení vlády v rámci 1. a 2. 
fáze, bude zohlednění zvýšené míry dělení vyučovacích hodin matematiky. Zohlednění 
dělení hodin matematiky bude realizováno v připravovaném nařízení vlády, kterým se bude 
v rámci vládou schváleného návrhu novely školského zákona (dne 15. června 2016), 
upravujícího změny ve financování regionálního školství (od roku 2019), stanovovat 
maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu (na jednu třídu v oboru 
vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě). Dalším nástrojem podpory budou kurzy dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) realizované Národním institutem pro další 
vzdělávání (NIDV), které budou zaměřeny na oblasti selhávání žáků v matematice 
identifikované v rámci inspekční činnosti České školní inspekce (ČŠI), při rozborech výsledků 
žáků u maturitní zkoušky; v rámci DVPP se počítá také se sdílením „dobré praxe“ mezi 
učiteli. Současně se počítá s metodickou podporou ze strany MŠMT a Národního ústavu pro 
vzdělávání (NÚV) v podobě výstupů z projektů realizovaných v rámci dřívějšího Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), stávajícího Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a metodického portálu RVP.CZ. 
 
Do nařízení vlády jsou dále zařazeny obory vzdělání 28-42-L/01 Chemik operátor, 28-44-
M/01 Aplikovaná chemie, 28-46/M/01 Technologie silikátů z důvodu toho, že u nich došlo na 
základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy ke zvýšení minimálního počtu 
vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání v týdenní hodinové dotaci u matematického 
vzdělávání z 9 na 10 hodin. U těchto oborů vzdělání se tedy původní týdenní hodinová 
dotace u matematického vzdělávání lišila pouze o 1 hodinu. Tuto hodinovou dotaci tak 
považujeme za dostatečnou pro to, aby i tyto obory byly zařazeny do 1. fáze maturitní 
zkoušky s povinnou matematikou. 
 
Ostatní obory vzdělání, které mají Opatřeními ministra a ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy navýšen počet hodin matematického vzdělání z 8 na 10 hodin jsou zařazeny 
do tzv. 2. fáze od školního roku 2022/2023 (u nástavbových oborů jde o součet minimální 
týdenní hodinové dotace matematiky v RVP příslušného oboru kategorie dosaženého 
vzdělání H a minimální týdenní hodinové dotace matematiky v RVP příslušného navazujícího 
oboru kategorie dosaženého vzdělání L5). 
Postupné zařazování i ostatních vybraných oborů vzdělání s maturitní zkouškou (mimo obory 
skupiny 82 Umění a užité umění, které mají minimální nebo vůbec žádnou dotaci hodiny 
matematiky v rámcových vzdělávacích programech, jako například obory konzervatoří) do 
nařízení vlády má zamezit selektivnímu výběru vzdělávání v těch oborech, které by povinnou 
maturitní zkoušku z matematiky neměly, což by mohlo vést k ještě většímu útlumu 
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technických a přírodovědných oborů vzdělání. Toto postupné zařazení dalších oborů 
vzdělání, které v současné době nemají 10hodinovou dotaci matematického vzdělávání, 
bude provedeno na základě vyhodnocení první a druhé fáze a v návaznosti na revize 
rámcových vzdělávacích programů. 
 
Důvody pro povinnou zkoušku z matematiky ve společné části maturitní zkoušky: 
 

• ČJL + CJ + MAT považuje širší odborná veřejnost za základní trivium znalostí 
a dovedností, které by měl absolvent oboru vzdělání s maturitní zkouškou ovládat 
pro svou další profesní či vzdělávací dráhu; vycházíme i ze zkušeností, jak vypadá 
MZ ve většině jiných evropských zemí. 

• Matematika a její aplikace je výchozím bodem pro úspěšné zvládnutí většiny 
přírodovědných předmětů (u středního vzdělávání pak dále pro odborné předměty). 

• Matematika je východiskem pro logické uvažování, představivost, jednoduchý odhad 
– v reálném životě. 

• Matematika je povinnou součástí kurikula základního vzdělávání a středního 
vzdělávání. 

• Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který 
bude umět používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce 
vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase 
apod.).  

• Připravit mladého člověka na život v dnešní společnosti - musí rozumět matematice, 
neboť množství problémů a situací z běžného i profesionálního života, pro jejichž 
pochopení a řešení je nezbytná jistá úroveň matematických znalostí, matematického 
myšlení a zvládání matematických nástrojů, stále roste. Matematika se stává jedním 
z klíčových nástrojů, který mladí lidé potřebují, mají-li zvládat výzvy a problémy 
v osobním, profesním, společenském i vědeckém životě. 

 
Pravidla pro zařazení oboru vzdělání do nařízení vlády 
 
Povinná zkouška z matematiky se koná dle ustanovení § 78 odst. 4 školského zákona 
formou didaktického testu. Didaktickým testem se rozumí písemný test, který je jednotně 
zadáván, centrálně vyhodnocován a koresponduje se zveřejněným Katalogem požadavků 
pro tento zkušební předmět dle ustanovení § 78a odst. 1 školského zákona; náročnost 
požadovaných očekávaných výstupů a probíraného učiva je nastavena na výuku minimálně 
10 hodin matematiky v týdenním přepočtu po dobu 4leté denní formy vzdělávání 
(u nástavbových oborů jde o součet minimální týdenní hodinové dotace matematiky v RVP 
příslušného oboru kategorie dosaženého vzdělání H a minimální týdenní hodinové dotace 
matematiky v RVP příslušného navazujícího oboru kategorie dosaženého vzdělání L5).  
 
V 1. fázi budou do nařízení vlády zařazeny tyto obory vzdělání: 

a) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou – kategorie 
dosaženého vzdělání M, K: 

16-02-M/01 Průmyslová ekologie  
18-20-M/01 Informační technologie  
21-42-M/01 Geotechnika  
21-43-M/01 Hutnictví  
21-44-M/01 Strojírenská metalurgie  
23-41-M/01 Strojírenství  
23-45-M/01 Dopravní prostředky  
26-41-M/01 Elektrotechnika  
26-45-M/01 Telekomunikace  
28-41-M/01 Technologie celulózy a papíru 
28-44-M/01 Aplikovaná chemie 
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28-46-M/01 Technologie silikátů  
29-41-M/01 Technologie potravin  
29-42-M/01 Analýza potravin  
36-43-M/01 Stavební materiály  
36-45-M/01 Technická zařízení budov  
36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí  
36-47-M/01 Stavebnictví 
39-08-M/01 Požární ochrana  
41-45-M/01 Mechanizace a služby  
 
78-42-M/01 Technické lyceum  
78-42-M/02 Ekonomické lyceum  
78-42-M/03 Pedagogické lyceum  
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum  
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 
78-42-M/06 Kombinované lyceum  
78-42-M/07 Vojenské lyceum 
 
79-41-K/41 Gymnázium 
79-41-K/61 Gymnázium 
79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce 
79-41-K/81 Gymnázium 
79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou 
79-42-K/61 Gymnázium se sportovní přípravou 
79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou 
79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium  
 
b) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou – kategorie 

dosaženého vzdělání L: 
21-43-L/01 Hutník operátor   
21-44-L/01 Technik modelových zařízení   
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízeni  
23-45-L/01 Mechanik seřizovač   
23-45-L/02 Letecký mechanik   
23-62-L/01 Optik   
23-69-L/01 Technik-puškař   
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 
28-42-L/01 Chemik operátor   
39-41-L/01 Autotronik   
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 
c) Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní 

zkouškou: 
21-43-L/51 Hutník operátor  
21-44-L/51 Technik modelových zařízení   
23-43-L/51 Provozní technika   
23-44-L/51 Mechanik strojů a zařízení   
23-45-L/51 Mechanik seřizovač   
23-69-L/51 Technik-puškař    
26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik 
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika   
26-45-L/51 Telekomunikace   
36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav   
37-42-L/51 Logistické a finanční služby   
39-41-L/51 Autotronik 
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V 2. fázi budou do nařízení vlády zařazeny tyto obory vzdělání: 

a) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou – kategorie 
dosaženého vzdělání M: 

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 
34-41-M/01 Polygrafie 
33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba 
34-42-M/01 Obalová technika 
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 
37-42-M/01 Logistické a finanční služby  
41-41-M/01 Agropodnikání  
41-46-M/01 Lesnictví  
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
63-41-M/01 Obchodní akademie  
65-42-M/01 Hotelnictví 
65-42-M/02 Cestovní ruch  

b) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou – kategorie 
dosaženého vzdělání L: 

33-41-L/01  Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 
 
 
Od školního roku 2020/2021 se navrhuje, aby povinnou maturitní zkoušku SČ MZ 
z matematiky: 

- mělo 53 oborů vzdělání (resp. 58 - počítáme-li navíc celou škálu gymnaziálních oborů 
vzdělání podle délky vzdělávání),  

- nemělo 100 oborů vzdělání.   
 

Zdroj: CZVV – databáze přihlášek k MZ 2014 
 
 
 

1. 3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
V současné době není matematika povinným maturitním předmětem společné části maturitní 
zkoušky.  Žádný prováděcí právní předpis, který by naplňoval zmocnění § 78 školského 
zákona, ve znění zákona č. 178/2016 Sb., neexistuje. Cílem návrhu právního předpisu – 
nařízení vlády je stanovit obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem 
společné části maturitní zkoušky. 
 
1. 4 Identifikace dotčených subjektů 
 

• Žáci středních škol stanovených oborů vzdělání  
• Střední školy poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou u stanovených 

oborů vzdělání 
• Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CZVV) 
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT)  
• Zřizovatelé škol 

 
1. 5 Popis cílového stavu 
 
Poprvé ve školním roce 2020/2021 budou žáci středních škol poskytujících vzdělání 
s maturitní zkouškou oborů vzdělání, které budou uvedeny v tomto nařízení vlády v souladu 
s novelou školského zákona, konat ve SČ MZ povinně 3 zkoušky (z českého jazyka 
a literatury, z cizího jazyka a matematiky). 
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1. 6 Zhodnocení rizika 
 
Největším rizikem může být zvýšení celkové neúspěšnosti prvomaturantů u (řádného 
termínu) maturitní zkoušky, jakož i možné zvýšení neúspěšnosti u maturitní zkoušky 
z matematiky celkově u všech maturantů. 
 
CZVV provedl v této souvislosti prognózu neúspěšnosti maturantů po zavedení 3 povinných 
zkoušek SČ MZ pro vybrané obory vzdělání od roku 2021. Termínem „vybrané obory“ 
rozumíme soubor oborů vzdělání, u kterých se novelou školského zákona předpokládá 
zavedení 3 povinných zkoušek SČ MZ, tj. povinná zkouška z matematiky i z cizího jazyka, od 
jarního zkušebního období roku 2021. Zbylé portfolio maturitní oborů vzdělání je označováno 
jako „ostatní obory“.  
 
Veškeré analýzy, výpočty a prognózy jsou zpracovány pro tzv. prvomaturanty, tedy ty, kteří 
v jarním období skládají zkoušku v řádném zkušebním termínu, a to pouze za výsledky 
v povinných zkouškách. V cizích jazycích nejsou do výpočtů zahrnuty žáci kategorie 
sluchového postižení (SP) přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. 
Základem pro odhad dopadu zavedení tří povinných zkoušek ve společné části jsou dvě 
případové studie založené na datech jarních zkušebních období roku 2014 a 2015 a vývoj 
neúspěšnosti u zkoušek po podzimním zkušebním období v roce 2014. 
 
V roce 2014 skládalo zkoušku z matematiky zhruba 36 % maturantů z těch, kteří skládali 
druhou povinnou zkoušku společné části. Zbylých 64 % zvolilo některý z pěti cizích jazyků, 
převážně angličtinu. V roce 2015 významně poklesla preference matematiky, zvolilo ji zhruba 
30 % maturantů, z těch, kteří skládali druhou povinnou zkoušku společné části. Zbylých 
70 % zvolilo některý z pěti cizích jazyků, převážně angličtinu. 
 
V roce 2014 se na uvedených počtech u matematiky podíleli ze 77,20 % maturanti 
vybraných oborů a z 28,80 % ostatní obory. Na počtu konajících zkoušku z cizího jazyka se 
maturanti vybraných oborů podíleli z 64,08 % a z ostatních oborů z 35,92 %. V roce 2015 se 
na uvedených počtech u matematiky podíleli z 83,32 % maturanti vybraných oborů 
a z 16,68 % ostatní obory. Na počtu konajících zkoušku z cizího jazyka se maturanti 
vybraných oborů podíleli z 67,87 % a z ostatních oborů z 32,13 %.  
 
V roce 2014 dosáhli maturanti vybraných oborů v matematice neúspěšnosti 15,62 % 
a maturanti ostatních oborů 52,16 %. V cizích jazycích pak dosáhla neúspěšnost maturantů 
vybraných oborů 1,93 % a maturantů ostatních oborů 9,69 %. Celkově se neúspěšnost 
maturantů v matematice blížila 24 % a v cizích jazycích přesáhla 4,7 %. Celkově v roce 2014 
neuspělo u druhé povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky 11,59 % posuzované 
skupiny maturantů. V roce 2015 dosáhli maturanti vybraných oborů v matematice 
neúspěšnosti 17,27 % a maturanti ostatních oborů 56,65 %. V cizích jazycích pak dosáhla 
neúspěšnost maturantů vybraných oborů 3,26 % a maturantů ostatních oborů 15,07 %. 
Celkově se neúspěšnost maturantů v matematice blížila 24 % a v cizích jazycích přesáhla 
7 %. Celkově v roce 2015 neuspělo u druhé povinné zkoušky společné části maturitní 
zkoušky 12,04 % posuzované skupiny maturantů.  
 
Do modelu odhadu neúspěšnosti u druhé a třetí povinné zkoušky společné části jsou 
zahrnuty následující predikce: 
 

• neúspěšnost maturantů v roce 2021 ve zkušebním předmětu, který v roce 2014, resp. 
2015 volili, bude bez podpůrných opatření a motivačních faktorů stejná jako 
ve výchozím roce modelu (2014 a 2015); 

• neúspěšnost maturantů v roce 2021 v předmětu, který v roce 2014, resp. 2015 
nevolili, bude bez podpůrných opatření a motivačních faktorů u matematiky 30 % 
a u cizího jazyka 15 %; 
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• motivační charakter povinné zkoušky a podpůrná opatření realizovaná v průběhu 
čtyřletého vzdělávání (vztaženo k denní formě vzdělávání) ovlivní neúspěšnost 
u matematiky tak, že se její standardně plánovaná hodnota sníží o 45 % a u cizích 
jazyků o 40 % (tyto odhady vycházejí také z porovnání dopadu motivačního účinku 
opravné zkoušky v podzimním zkušebním období na výsledek hodnocení žáka);  

• neúspěšnost maturantů ostatních oborů zůstane pro rok 2021 stejná, jako byla 
ve výchozím roce modelu (2014 a 2015). 
 

 
Z výsledků výchozích let (2014, resp. 2015) a z výše zavedených premis vychází následující 
odhady: 
 

• neúspěšnost maturantů vybraných oborů, kteří by v případě stávajícího modelu druhé 
povinně volitelné zkoušky volili matematiku, dosáhne v modelu 2014 8,59 % 
v matematice a 9 % v cizím jazyce a u maturantů, kteří by volili cizí jazyk, dosáhne 
neúspěšnost v matematice 16,50 % a v cizím jazyce 0,77 %; celkově tak v modelu 
2014 dosáhne predikovaná neúspěšnost v roce 2021 v matematice 13,33% a v cizích 
jazycích 4,08 %;    

• neúspěšnost maturantů vybraných oborů, kteří by v případě stávajícího modelu druhé 
povinně volitelné zkoušky volili matematiku, dosáhne v modelu 2015 9,5 % 
v matematice a 9 % v cizím jazyce a u maturantů, kteří by volili cizí jazyk, dosáhne 
neúspěšnost v matematice 16,50 % a v cizím jazyce 1,3 %; celkově tak v modelu 
2015 dosáhne predikovaná neúspěšnost v roce 2021 v matematice 14,12% a v cizích 
jazycích 3,93 %; 

• u ostatních oborů, jejichž maturanti nebudou mít 3 povinné zkoušky SČ MZ, zůstane 
pro rok 2021 neúspěšnost zhruba stejná jako v modelu 2014, resp. 2015;  

• celková neúspěšnost za jarní zkušební období zahrnující neúspěšnost maturantů 
vybraných oborů ve druhé a třetí povinné zkoušce a neúspěšnost maturantů 
ostatních oborů ve druhé povinné zkoušce z cizího jazyka dosáhne v roce 2021 
v modelu 2014 hodnoty 18,45 % a v modelu 2015 hodnoty 19,29 %; 

• za předpokladu, že bude i v roce 2021 platit stejný trend snížení úspěšnosti mezi 
jarním zkušebním obdobím a podzimním zkušebním obdobím, bude výsledná 
neúspěšnost po podzimním zkušebním období roku 2021 podle modelu 2014 na 
hodnotě 9,03 % a podle modelu 2015 na hodnotě 9,62 % (predikce snížení 
neúspěšnosti po podzimním období vychází z výsledků roku 2014, kdy v opravném 
termínu složilo zkoušku z matematiky 50 % neúspěšných maturantů z jarního 
řádného termínu, resp. z cizího jazyka 54 % neúspěšných maturantů z jarního 
termínu).  

 
Zdroj: CZVV 

Shrnutí rizik 
 

• V případě, že by se nezavedla povinná maturitní zkouška z matematiky ve společné 
části maturitní zkoušky, dalším rizikem by bylo nerozšíření kompetencí – základního 
trivia znalostí a dovedností (český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika), které by 
měl absolvent oboru s maturitní zkouškou ovládat. Nezvýšila by se rovněž 
u absolventů vybraných oborů vzdělání uplatnitelnost na trhu práce, stejně tak by 
nedošlo ke zvýšení počtu úspěšných uchazečů o studium na vysokých školách 
technických směrů. 

• Výběr oborů do nařízení vlády může být chápán jako diskriminační ve srovnání 
s jinými obory. 

• Žáci oborů vzdělání, kteří nebudou mít povinnou zkoušku z matematiky ve společné 
části maturitní zkoušky, budou mít povinnou zkoušku z cizího jazyka!  

 
2. Návrh variant řešení  
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2. 1 Varianta I   
 
Vyhlášení nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané obory vzdělání, pro které bude 
v souladu s novelou školského zákona matematika povinným zkušebním předmětem 
společné části maturitní zkoušky (poprvé od školního roku 2020/2021).  
 
 
2. 2 Varianta II („nulová“ varianta) 
 
Tato varianta předpokládá ponechání současného stavu beze změn. Tzn., že by nebylo 
v praxi naplněno zmocnění ustanovení § 78 odst. 6 školského zákona. Tato varianta je 
nepřijatelná a nebude dále analyzována. 
  
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
Realizace I. varianty zakládá nárok na finanční prostředky ze státního rozpočtu (navýšení 
ročních nákladů CZVV od roku 2021), přínosem je však rozšíření kompetencí – základního 
trivia znalostí a dovedností (český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika), které by měl 
absolvent oboru s maturitní zkouškou ovládat. Předpokládáme rovněž, že žáci vybraných 
oborů vzdělání budou lépe uplatnitelní na trhu práce, stejně tak by mělo dojít k zvýšení počtu 
úspěšných uchazečů o studium na vysokých školách technických směrů. 
 
Odhad nárůstu nákladů CZVV na realizaci společné části maturitní zkoušky zahrnující tři 
povinné zkoušky vychází ze třech základních premis: 

• Fixní náklady zůstanou nezměněny (nedojde k zásadní změně technologického 
a logistického modelu maturitní zkoušky) 

• Variabilní náklady přímo závislé na počtu žáko-zkoušek narostou v poměru 3:2. 
• Mzdové náklady se zvýší o tři přepočtené pracovní úvazky předmětových 

koordinátorů a 1000 hodin práce expertů, superraterů a pracovníků zajišťujících 
pilotáže. 

Za výše uvedených předpokladů dojde k nárůstu nákladů na straně CZVV ve výši uvedené 
v následující tabulce: 
 

Položka nákladů 
Navýšení ročních 
nákladů CZVV od 
roku 2021 (Kč) 

Náklady externí personální infrastruktury (hodnotitelé, komisaři, 
posuzovatelé úloh, autoři) 6.622.000 

Náklady spádových škol 1.529.000 

Výroba a distribuce zkušební dokumentace 2.973.000 

Technologická infrastruktura (podpora) 960.000 

Platy a OON + související odvody 1.902.000 

Materiál, cestovné, poštovné a ostatní služby 1.000.000 

Celkem 14.026.000 
 
 
4. Návrh řešení 
 
Navrhuje se přijetí varianty I. z následujících důvodů: 
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a) tato varianta naplňuje ustanovení § 78 odst. 6 školského zákona 
b) v případě, že by se nezavedla povinná maturitní zkouška z matematiky ve společné 

části maturitní zkoušky, neobjevily by se žádné přínosy popsané výše, např. rozšíření 
kompetencí – základního trivia znalostí a dovedností (český jazyk a literatura, cizí 
jazyk a matematika), zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce absolventů vybraných 
oborů vzdělání uplatnitelnost na trhu práce, zvýšení počtu úspěšných uchazečů 
o studium na vysokých školách technických směrů. 

 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Po nabytí účinnosti nařízení vlády poprvé ve školním roce 2020/2021 budou žáci středních 
škol poskytujících vzdělání s maturitní zkouškou oborů vzdělání, které budou uvedeny 
v tomto nařízení vlády v souladu s novelou školského zákona, konat ve SČ MZ povinně 
3 zkoušky (z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a matematiky). 
 
Zavedení matematiky jako povinného zkušebního předmětu společné části maturitní zkoušky 
bude implementovat ministerstvo ve spolupráci s CZVV.  
 
Současně MŠMT přistoupí k revizi dotčených Rámcových vzdělávacích programů (dále jen 
„RVP“) tak, aby tyto RVP splňovaly požadavky na dostatečné poskytování matematického 
vzdělávání. U těch oborů, které budou mít stanovenou povinnou maturitu z matematiky 
v 1. fázi je již nyní poskytování matematického vzdělávání v dostatečné míře, studenti by 
tedy při skládání maturitní zkoušky z matematiky měli mít všechny předpoklady k tomu, aby 
u této zkoušky uspěli. Revize dotčených RVP se tak bude týkat primárně zejména těch oborů 
vzdělání, pro které by měla být povinná maturita z matematiky v rámci 2. fáze. Na základě 
vyhodnocení 1. a 2. fáze aplikace nařízení vlády, pak bude možné přistoupit k úvahám 
o stanovení povinné maturitní zkoušky z matematiky i pro další obory vzdělání. S tímto by se 
pak logicky pojily i úpravy příslušných RVP. Při posuzování vhodnosti stanovení povinné 
zkoušky z matematiky i pro další obory vzdělání pak budou samozřejmě zohledňována 
specifika jednotlivých oborů. 
 
Rovněž je třeba zmínit, že cílem MŠMT je popularizovat matematiku v jednotlivých oborech 
tak, aby se zkoušky z tohoto předmětu studenti nebáli a současně, aby se matematika stala 
součástí jejich běžného života. Jedním z prostředků, jak tohoto cíle dosáhnout, je ukázat 
studentům, že matematika není pouze o počítání fiktivních příkladů na tabuli, ale např. 
v rámci spolupráce s vědeckými či technickými centry si studenti budou moci vyzkoušet, že 
znalosti z matematiky uplatní i v životě. 
 
MŠMT si uvědomujeme, že jedním z důvodů, proč může být matematika studenty vnímána 
jako příliš složitý předmět, je velká naplněnost tříd a s tím se pojící nemožnost pedagoga 
věnovat se všem studentům na 100 %. MŠMT tak bude podporovat dělení tříd pro výuky 
matematiky tak, aby ve třídě byl menší počet žáků. 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 
Naplňování účinnosti regulace bude kontrolováno MŠMT analýzami předkládacích zpráv 
o maturitní zkoušce, kterou každoročně vypracovává CZVV. 
 
7. Konzultace a zdroje dat 
 
Konzultace 
 
Novela školského zákona týkající se ustanovení § 78 odst. 6 školského zákona, tj. zavedení 
3 povinných zkoušek SČ MZ, tj. povinná zkouška z matematiky i z cizího jazyka – 
u vybraných oborů vzdělání stanovených tímto nařízením vlády byla v minulosti dostatečně 
konzultována s odbornou veřejností (např. doporučení z 4. jednání Národního kulatého stolu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNACN8NC63)



10 
 

k maturitní zkoušce konaného na MŠMT 3. 12. 2014, které bylo celé věnováno maturitní 
zkoušce z matematiky). 
 
V letech 2014 – 2015 proběhlo na MŠMT celkem 5 kulatých stolů věnovaných problematice 
maturitní zkoušky. 
 
Matematiku jako povinný zkušební předmět společné části maturitní zkoušky budou mít 
poprvé ve školním roce 2020/2021 žáci oborů vzdělání vymezených tímto nařízením vlády, 
kteří v roce 2017 budou skládat povinnou jednotnou zkoušku v rámci přijímacího řízení na 
SŠ. 
 
Pracovní skupina k matematice 
 
Na základě úkolu vyplývajícího z 11. porady vedení MŠMT ze dne 15. 3. 2016 byla 
sestavena pracovní skupina Matematika. Její aktivity mají za cíl vyjádřit se ke směru 
koncepce v oblasti povinné matematiky a připravit návrh materiálu zahrnující dopady 
do kurikulární politiky, na přípravu učitelů, na metody výuky, na podmínky vyučování 
matematiky ve středních školách. 
 
Členy pracovní skupiny byli zvoleni zástupci školských asociací: Asociace ředitelů gymnázií 
(AŘG), Unie školských asociací - CZESHA, Asociace základního školství ČR (AZŠ); 
vysokých škol připravujících budoucí pedagogické pracovníky (pedagogické fakulty), 
odborných institucí: Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), Jednota českých matematiků 
a fyziků (JČMF); Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), České školní inspekce 
(ČŠI) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na základě předchozích pracovních 
zkušeností z poradních orgánů MŠMT (validační komise, Nezávislá odborná komise), jakož 
i z pracovní skupiny k maturitní zkoušce v oblasti matematiky (v letech 2014 až 2015), 
i obecně uznávaní odborníci v matematickém vzdělávání.  
 
Pracovní skupina k matematice svou činností podporuje přípravu povinné maturitní zkoušky 
z matematiky, podporuje pedagogické pracovníky – učitele matematiky na ZŠ i SŠ.  
 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 

Kontakt na osobu, která provedla hodnocení podle RIA: 
Mgr. Štěpánka Thérová 
Oddělení všeobecného vzdělávání – 220, MŠMT 
Telefon: +420 234 811 646 
e-mail: stepanka.therova@msmt.cz 
 
 
PhDr. Marie Černíková 
Oddělení všeobecného vzdělávání – 220, MŠMT 
Telefon: +420 238 811 818 
e-mail: marie.cernikova@msmt.cz 
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