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V. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE - RIA 

A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace - RIA 
 
1. Důvod předložení a cíle  
 
1.1  Název  
 
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je 
matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky 
 
1.2  Definice problému 
 
Zákon č. 178/2016 Sb., 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, stanovil 
v § 78 odst. 1 a 2 matematiku jako povinný zkušební předmět společné části maturitní 
zkoušky u oborů, které budou stanoveny nařízením vlády. 

Nařízením vlády č. 445/2016 Sb. ze dne 19. 12. 2016 bylo stanoveno, že od školního roku 
2020/2021 (tedy poprvé od jarního zkušebního období 2021) pro žáky, kteří úspěšně ukončí 
poslední rok středního vzdělávání po 31. 9. 2020, je dána povinnost tří zkoušek společné 
části maturitní zkoušky (tedy zkoušek z českého jazyka a literatury, cizího jazyka 
a matematiky) pro žáky oborů vzdělání skupiny oborů 78 Obecně-odborná příprava (lycea) 
a skupiny oborů 79 Obecná příprava (gymnázia), v nichž je už nyní počet hodin matematiky 
dostatečný a u nichž je uplatnění absolventa zaměřeno především na přípravu na další 
studium vysokých škol a vyšších odborných škol. 

Nyní se předkládá novelizace nařízení vlády, která spočívá v tom, že jsou stanoveny další 
obory vzdělání, u nichž bude s určitým časovým odstupem zavedena povinnost tří zkoušek 
společné části maturitní zkoušky. Důvodem je jednak soulad s důvodovou zprávou k zákonu 
č. 178/2016 Sb., jednak naplnění požadavků Unie školských asociací CZESHA a některých 
subjektů (Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, některé resorty), aby matematika 
byla povinným zkušebním předmětem maturitní zkoušky u mnohem většího portfolia oborů 
vzdělání ukončených maturitní zkouškou. Toto je i v souladu s deklarovanou podporou 
technického a přírodovědného vzdělávání, kde jsou matematické dovednosti nezbytnou 
součástí. Důvodem časového odstupu je mj. potřebná realizace změn financování 
regionálního školství – zejména jde o zohlednění skutečného rozsahu vzdělávání, zvýšené 
míry dělení vyučovacích hodin matematiky.     

Novelizace nařízení vlády se předkládá ve VARIANTĚ I a VARIANTĚ II 

VARIANTA I: 

Od školního roku 2021/2022 (tedy poprvé od jarního zkušebního období 2022) pro žáky, 
kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání po 30. 9. 2021 bude zavedena 
povinnost tří zkoušek společné části maturitní zkoušky pro žáky všech ostatních 
oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou, avšak s výjimkou: skupiny oborů 53 
Zdravotnictví, oborů vzdělání Sociální činnost v rámci skupiny oborů 75 Pedagogika, 
učitelství a sociální péče a skupiny oborů 82 Umění a užité umění. Přitom u některých 
z oborů vzdělání s plánovanou povinnou matematikou bude ještě nutné ve formě dodatků 
k příslušným rámcovým vzdělávacím programům navýšit počet hodin výuky matematiky na 
nejméně 10 hodin po dobu vzdělávání (v týdenním přepočtu), což následně znamená 
nutnost časového prostoru na zapracování změn do školních vzdělávacích programů 
jednotlivých škol. Dodatky k příslušným RVP plánuje MŠMT ve spolupráci s Národním 
ústavem pro vzdělávání vydat nejpozději do konce června 2017.  
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VARIANTA II: 

Posunutí zavedení povinnosti 3 zkoušek společné části maturitní zkoušky o jeden další 
školní rok. Tj. od školního roku 2022/2023 (tedy poprvé od jarního zkušebního období 2023) 
pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední rok středního vzdělávání po 30. 9. 2022) bude 
zavedena povinnost tří zkoušek společné části maturitní zkoušky pro žáky všech 
ostatních oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou, avšak s výjimkou: skupiny 
oborů 53 Zdravotnictví, oborů vzdělání Sociální činnost v rámci skupiny oborů 75 
Pedagogika, učitelství a sociální péče a skupiny oborů 82 Umění a užité umění. Přitom 
opět u některých z oborů vzdělání s plánovanou povinnou matematikou bude ještě nutné ve 
formě dodatků k příslušným rámcovým vzdělávacím programům navýšit počet hodin výuky 
matematiky na nejméně 10 hodin po dobu vzdělávání (v týdenním přepočtu), což následně 
znamená nutnost časového prostoru na zapracování změn do školních vzdělávacích 
programů jednotlivých škol. Dodatky k příslušným RVP plánuje MŠMT ve spolupráci 
s Národním ústavem pro vzdělávání vydat nejpozději do konce června 2017.  

Povinnou maturitní zkoušku z matematiky mohou mít pouze obory vzdělání, 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 dosaženého vzdělání H a minimální týdenní hodinové dotace 
matematiky v RVP příslušného navazujícího oboru kategorie dosaženého vzdělání L5) pro 
žáky již v době nástupu do 1. ročníku vzdělávání.  

Hlavním nástrojem podpory oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem 
společné části maturitní zkoušky, 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. 
 
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 a technických 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.).  
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 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. 

 
Povinná zkouška z matematiky se bude konat podle 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).  
 
Novelizací nařízení vlády budou zařazeny tyto další obory vzdělání: 

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

1. 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí  
2. 16-02-M/01 Průmyslová ekologie  
3. 18-20-M/01 Informační technologie  
4. 21-42-M/01 Geotechnika  
5. 21-43-M/01 Hutnictví  
6. 21-44-M/01 Strojírenská metalurgie  
7. 23-41-M/01 Strojírenství  
8. 23-45-M/01 Dopravní prostředky  
9. 26-41-M/01 Elektrotechnika  
10. 26-45-M/01 Telekomunikace  
11. 28-41-M/01 Technologie celulózy a papíru  
12. 28-44-M/01 Aplikovaná chemie  
13. 28-46-M/01 Technologie silikátů  
14. 29-41-M/01 Technologie potravin  
15. 29-42-M/01 Analýza potravin  
16. 31-41-M/01 Textilnictví  
17. 31-43-M/01 Oděvnictví 
18. 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 
19. 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba 
20. 33-43-M/01  Výroba hudebních nástrojů 
21. 34-41-M/01 Polygrafie  
22. 34-42-M/01 Obalová technika  
23. 36-43-M/01 Stavební materiály  
24. 36-45-M/01 Technická zařízení budov  
25. 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí  
26. 36-47-M/01 Stavebnictví 
27. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy  
28. 37-42-M/01 Logistické a finanční služby  
29. 39-08-M/01 Požární ochrana  
30. 41-04-M/01 Rostlinolékařství   
31. 41-41-M/01 Agropodnikání 
32.  41-42-M/01 Vinohradnictví 
33. 41-43-M/01 Rybářství 
34. 41-43-M/02 Chovatelství 
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35. 41-44-M/01 Zahradnictví 
36. 41-45-M/01 Mechanizace a služby  
37. 41-46-M/01 Lesnictví  
38. 43-41-M/01 Veterinářství 
39. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  
40. 63-41-M/02 Obchodní akademie  
41. 65-42-M/01 Hotelnictví  
42. 65-42-M/02 Cestovní ruch 
43. 66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti 
44. 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 
45. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 
46. 69-42-M/01 Oční optik 
47. 72-41-M/01 Informační služby 
48. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 
49. 75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství 

B) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou – kategorie 
dosaženého vzdělání L0: 

1. 21-43-L/01 Hutník operátor   
2. 21-44-L/01 Technik modelových zařízení   
3. 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízeni  
4. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač   
5. 23-45-L/02 Letecký mechanik   
6. 23-62-L/01 Optik   
7. 23-69-L/01 Technik-puškař   
8. 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik   
9. 28-42-L/01 Chemik-operátor  
10.  31-43-L/01 Oděvní technik 
11. 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 
12.  34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích  
13. 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 
14. 34-56-L/01 Fotograf  
15. 34-57-L/01 Technik dokončovacího zpracování tiskovin  
16. 39-41-L/01 Autotronik   
17. 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 
18. 41-43-L/01 Chovatel cizokrajných zvířat 
19. 65-41-L/01 Gastronomie 
20. 66-41-L/01 Obchodník    
21. 69-41-L/01 Kosmetické služby 
22. 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 

C) Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní 
zkouškou – kategorie dosaženého vzdělání L5: 

1. 21-43-L/51 Hutník operátor  
2. 21-44-L/51 Technik modelových zařízení   
3. 23-43-L/51 Provozní technika   
4. 23-44-L/51 Mechanik strojů a zařízení   
5. 23-45-L/51 Mechanik seřizovač 
6. 23-62-L/51 Optik   
7. 23-69-L/51 Technik-puškař    
8. 26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik 
9. 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika   
10. 26-45-L/51 Telekomunikace 
11.  28-42-L/51 Chemik operátor   
12. 28-45-L/51 Sklářský a keramický průmysl 
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13. 29-41-L/51 Technologie potravin 
14. 31-41-L/51 Textilnictví 
15. 31-43-L/51 Oděvnictví 
16. 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 
17. 34-41-L/51 Polygrafický průmysl 
18. 34-56-L/51 Fotograf  
19. 36-44-L/51 Stavební provoz  
20. 36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav   
21. 37-42-L/51 Logistické a finanční služby   
22. 39-41-L/51 Autotronik 
23. 41-43-L/51 Rybářství   
24. 41-43-L/52 Trenérství dostihových a sportovních koní 
25. 41-44-L/51 Zahradnictví 
26. 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 
27. 64-41-L/51 Podnikání 
28. 65-41-L/51 Gastronomie  
29. 66-41-L/51 Obchodník  
30. 66-42-L/51 Propagace 
31. 68-42-L/51 Bezpečnostní služby 
32. 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční  
33. 69-41-L/52 Vlasová kosmetika 

 
Obory vzdělání, u kterých se v dlouhodobém horizontu nenavrhují 3 povinné zkoušky 
společné části maturitní zkoušky, tj. ve společné části MZ budou žáci povinně konat 2 
zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) a v profilové části budou mít 3 povinné 
zkoušky:  
 

1. 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 
2. 53-41-M/02 Nutriční asistent 
3. 53-41-L/51 Zdravotnický asistent 
4. 53-43-M/01 Laboratorní asistent 
5. 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik 
6. 53-44-M/03 Asistent zubního technika 
 
7. 75-41-M/01 Sociální činnost 
8. 75-41-L/51 Sociální činnost 
 
9. 82-41-M/01 Užitá malba  
10. 82-41-M/02 Užitá fotografie a média 
11. 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba 
12. 82-41-M/04 Průmyslový design 
13. 82-41-M/05 Grafický design  
14. 82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů 
15. 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 
16. 82-41-M/08 Tvorba hraček a herních předmětů 
17. 82-41-M/09 Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků 
18. 82-41-M/10 Řezbářství 
19. 82-41-M/11 Design interiéru 
20. 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 
21. 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 
22. 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví 
23. 82-41-M/15 Tvorba a vzorování bižuterie 
24. 82-41-M/16 Kamenosochařství 
25. 82-41-M/17 Multimediální tvorba 
26. 82-41-M/18 Uměleckořemeslná stavba varhan 
27. 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství  
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28. 82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů 
29. 82-48-L/01 Starožitník 
30. 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 
31. 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva 
32. 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu 
33. 82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky 
34. 82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla 
35. 82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 
36. 82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce 
37. 82-44-P/01 Hudba 
38. 82-45-P/01 Zpěv 
39. 82-46-P/01 Tanec 
40. 82-46-P/02 Současný tanec 
41. 82-47-P/01 Hudebně dramatické umění 

 
Od školního roku 2021/2022 (podle varianty I), nebo od školního roku 2022/2023 (podle 
varianty II) by tedy povinnost 3 zkoušek společné části mělo 119 oborů vzdělání (tj. cca 74 % 
oborů vzdělání) a nemělo 41 oborů vzdělání (cca 26 % oborů vzdělání).  
 
Prognóza procentního zastoupení absolutního počtu žáků v jednotlivých oborech vzdělání 
pak vychází ze skutečného stavu v jarním zkušebním období 2016: V roce 2021 bude mít 3 
povinné zkoušky společné části cca 35 % maturujících žáků populačního ročníku (pouze 
gymnaziální a lyceální obory vzdělání, v roce 2022 (resp. 2023) pak již 91 % maturujících 
žáků populačního ročníku. Cca 9 % žáků populačního ročníku by trvale nemělo 3 povinné 
zkoušky společné části maturitní zkoušky (MZ by ve společné části skládali pouze z českého 
jazyka a literatury a cizího jazyka).  

 
1.3  Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
V současné době zavádí platné nařízení vlády povinnost 3 povinných zkoušek společné části 
MZ (tj. i povinné matematiky) pouze u 15 oborů vzdělání, a to poprvé od jarního zkušebního 
období 2021.  
 
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 

Navrhovaná právní úprava nezasahuje do zákazu diskriminace či do rovnosti mužů a žen, 
neboť žádným způsobem nerozlišuje mezi osobami. 

Předkládané nařízení vlády nepřináší žádná nová rizika pro ochranu soukromí a osobních 
údajů. 

Navrhovaná právní úprava nařízení vlády nepřináší nová korupční rizika.  

Navrhovaná právní úprava nařízení vlády nebude mít bezprostřední dopady na bezpečnost 
a obranu státu. 

 
1. 5 Popis cílového stavu 
 
Ve školním roce 2021/2022, resp. 2022/2023 budou žáci naprosté většiny oborů vzdělání 
ukončených maturitní zkouškou – s výjimkou skupiny oborů 53 Zdravotnictví, oborů vzdělání 
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Sociální činnost v rámci skupiny oborů 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče a skupiny 
oborů 82 Umění a užité umění – konat společnou část maturitní zkoušky ze tří povinných 
zkoušek (z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a matematiky).  
 
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. 

 Dalším rizikem je nerozšíření kompetencí – základního trivia znalostí a dovedností 
(český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika), které by měl absolvent oboru 
vzdělání 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. 

 
2. Návrh variant řešení  
 
2.1  Varianta I   
 
Vydání nařízení vlády, kterým se rozšiřují obory vzdělání, pro které bude v souladu s novelou 
školského zákona matematika povinným zkušebním předmětem společné části maturitní 
zkoušky od školního roku 2021/2022. 
 
2.2  Varianta II  
 
Vydání nařízení vlády, kterým se rozšiřují obory vzdělání, pro které bude v souladu s novelou 
školského zákona matematika povinným zkušebním předmětem společné části maturitní 
zkoušky od školního roku 2022/2023. 
 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
Realizace I. i II. varianty zakládá nárok na finanční prostředky ze státního rozpočtu (navýšení 
ročních nákladů CZVV pro přípravu, distribuci a vyhodnocení testových zadání), přínosem je 
však rozšíření kompetencí – základního trivia znalostí a dovedností (český jazyk a literatura, 
cizí jazyk a matematika), které by měl absolvent oboru vzdělání 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 společné části maturitní zkoušky pro většinu oborů vzdělání od roku 2022, 
resp. 2023 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, a to zhruba 1,4 krát 
u hodnocení písemných prací z cizích jazyků, 1,45 krát u hodnocení didaktických 
testů, 1,2 krát na odměny externí personální infrastruktury, 1,27 krát u zajištění 
spádových škol a 1,25 krát u výroby a distribuce. 

 Mzdové náklady se zvýší o tři přepočtené pracovní úvazky předmětových 
koordinátorů a 1 000 hodin práce expertů, superraterů a pracovníků zajišťujících 
pilotáže. 
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Za výše uvedených předpokladů dojde k nárůstu nákladů na straně CZVV ve srovnání 
s rokem 2016 ve výši uvedené v následující tabulce: 

Položka nákladů 
Navýšení ročních nákladů 
CZVV od roku 2022 (resp. 
2023) oproti roku 2016 (Kč) 

Náklady externí personální infrastruktury (hodnotitelé PP) 4.500.000 

Náklady externí personální infrastruktury (rateři) 731.000 

Náklady externí personální infrastruktury (komisaři) 1.550.000 

Náklady spádových škol 1.529.000 

Výroba a distribuce zkušební dokumentace 2.080.000 

Technologická infrastruktura (podpora) 960.000 

Platy a OON + související odvody 1.902.000 

Materiál, cestovné, poštovné a ostatní služby 1.000.000 

Celkem 14.252.000 

 

To znamená, že meziročně od roku 2021 do roku 2022 (resp. 2023) dojde k  nárůstu nákladů 
na straně CZVV ve výši uvedené v následující tabulce: 

Položka nákladů 
Navýšení ročních nákladů 
CZVV od roku 2022 (resp. 
2023) oproti roku 2021 (Kč) 

Náklady externí personální infrastruktury (hodnotitelé PP) 0 

Náklady externí personální infrastruktury (rateři) 371.000 

Náklady externí personální infrastruktury (komisaři) 350.000 

Náklady spádových škol 629.000 

Výroba a distribuce zkušební dokumentace 400.000 

Technologická infrastruktura (podpora) 220.000 

Platy a OON + související odvody 0 

Materiál, cestovné, poštovné a ostatní služby 300.000 

Celkem 2.270.000 

 
 
4. Návrh řešení 
 
Přijetí varianty I (dle rozhodnutí vlády): 
 

a) tato varianta naplňuje a rozšiřuje ustanovení § 78 odst. 6 školského zákona, 
b) pro úpravy rámcových vzdělávacích programů oborů vzdělání, které ještě v současné 

době nemají dostatečnou dotaci hodin matematiky, je dostačující účinnost 
upravených RVP od 1. 9. 2017, resp. upravených ŠVP od školního roku 2018/2019, 

c) potřebné zohlednění zvýšené míry dělení vyučovacích hodin matematiky od školního 
roku 2018/2019 je dostačující pro všechny žáky nastupující do 1. ročníku, 

d) rozšíření oborů vzdělání s povinnou matematikou v rámci maturitní zkoušky od 
školního roku 2021/2022 (tedy pouze o 1 rok později než gymnázií a lyceí) může mít 
pouze relativně malý vliv na rozhodování žáků a rodičů o volbě oboru vzdělání na 
střední škole, ale školy budou mít menší časový prostor na přípravu žáků ke složení 
3 zkoušek v rámci SČ MZ. 
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Přijetí varianty II (dle rozhodnutí vlády): 
 

a) tato varianta naplňuje a rozšiřuje ustanovení § 78 odst. 6 školského zákona, 
b) vznikne o 1 rok delší časový prostor, aby se školy s nově zařazenými obory připravily 

na povinnou maturitu z matematiky, a to nejen úpravou vzdělávacích programů, ale 
i dalšími opatřeními a zlepšeními ve výuce, 

c) po dva roky (2021 a 2022) budou mít žáci oborů vzdělání kromě lyceí a gymnázií 
povinnost skládat maturitní zkoušku v rámci SČ MZ z českého jazyka a literatury a 
cizího jazyka, s možností složení zkoušky z matematiky jako nepovinné zkoušky 
z tohoto předmětu.  

 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Zavedení matematiky jako povinného zkušebního předmětu společné části maturitní zkoušky 
bude implementovat ministerstvo ve spolupráci s CZVV.  
 
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 společné části maturitní zkoušky, 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 ze 4. jednání 
Národního kulatého stolu 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. 
 
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 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHSGH3T3)

mailto:stepanka.therova@msmt.cz

