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Otevřený dopis učitelských a odborných sdružení a vzdělávacích pracovišť  
ing. Robertu Plagovi, Ph.D., ministru školství České republiky,  

k novele maturitní vyhlášky 
 

Vážený pane ministře, 

podle Vašeho sdělení pro média probíhala během podzimu 2018 diskuse k maturitám, 
„a to jak na odborné, tak na politické úrovni“. Konkrétním výsledkem této diskuse je novela 
školského zákona, kterou Váš úřad v únoru 2019 předložil k meziresortnímu připomínkovému 
řízení. Tato novela přináší radikální návrhy, jejichž realizace by zásadně změnila 
podmínky, za nichž budou probíhat maturitní zkoušky. Nevíme, s kterými vzdělávacími 
institucemi, organizacemi či konkrétními odborníky jste podobu novely konzultoval, jsme 
však nuceni konstatovat, že z hlediska těch, jejichž práce se maturitní zákonná norma nejvíce 
týká, tedy ředitelů a učitelů středních škol, učitelů a metodiků cizích jazyků, matematiky 
a češtiny, žádná transparentní diskuse neproběhla. MŠMT v daném období k jednáním 
nepřizvalo zástupce Asociace ředitelů gymnázií, Národní rady Unie školských asociací ČR – 
CZESHA, Pedagogické komory, Učitelské platformy, asociace AMATE, Asociace učitelů 
angličtiny ČR, Jednoty českých matematiků a fyziků, Společnosti učitelů českého jazyka 
a literatury, Asociace češtinářů ani odborných bohemistických pracovišť či dalších 
bohemistických pracovišť vysokých škol. 

Tyto instituce a sdružení přitom na přípravě a realizaci nové maturity spolupracovaly 
či spolupracují, popř. se k podobě zkoušky kvalifikovaně vyslovují, a mají na seriózních 
jednáních o její podobě eminentní zájem. To samozřejmě neznamená, že se v jednotlivých 
aspektech jejich názory nemohou rozcházet. 

Domníváme se, že maturita patří k důležitým tématům současného vzdělávacího 
diskurzu a že jakémukoli – už několikátému – zásahu do podoby maturitní zkoušky by měla 
předcházet zevrubná a široká diskuse, jež by se zabývala jejím smyslem a cíli a v návaznosti 
na to konkrétními obsahovými a organizačně-technickými parametry. Žádáme Vás tedy, 
abyste tuto – Vámi přislíbenou – diskusi neprodleně realizoval a její závěry do novely 
zákona promítl. 
 
 
 
V Praze 8. března 2019     Za signatáře dopisu:  

Mgr. Josef Soukal, předseda Asociace češtinářů 
 

K dopisu se připojili: 

Asociace metodiků / Association of Teacher Educators (AMATE),  
Asociace učitelů angličtiny ČR (AUA ČR),  
Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF),  
Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
 
 
Individuálně se k dopisu připojili: 
 
PhDr. Václav Jindráček, Ph.D., Mgr. Jiří Koten, Ph.D., PhDr. doc. Ondřej Hník, Ph.D. 
(PF UJEP v Ústí nad Labem) 
PaedDr. Jana Vejvodová, CSc., Mgr. Vladimíra Brčáková, Mgr. Jiří Novotný (FPE ZČU 
v Plzni) 


