Zpráva z akce
Maturitní fórum, Hradec Králové, 1.6.2013
AMATE reprezentovaly: D. Škorpíková, M. Hulešová, E. Píšová, H. Zymonová
Zprávu zpracovala: D. Škorpíková
Sobotní akce byla iniciována ASČ a mezi hosty byli náměstek Ministra školství
PhDr. Jindřich Fryč, ředitel Cermatu Jiří Zíka, proděkan PF UHK Mgr. Václav Víška, PhDr.
ASČ zde mělo jako své zástupce pana předsedu PhDr. Jiřího Kostečku, PhD. a místopředsedu
Mgr. Josefa Soukala. Se svými příspěvky vystoupili i Prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. či
Prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.
Debatu moderoval Vladimír Štancl, člen pořádající asociace. Po zahájení se slova ujal
proděkan PF UHK Václav Víška a následoval projev pana Soukala, který shrnul důvody
vedoucí k uspořádání akce.
Obsah akce v bodech:
Pan Fryč (náměstek Ministra školství)
 situace MZ je v letošním roce stabilizovaná – dobrá atmosféra a podmínky díky lepší
informovanosti, změnil se zákon i vyhláška, což zjednodušilo MZ, plus byly
provedeny podpůrné kroky, například vytvoření oponentní rady tvořené 5 členy, a
nezávislé validační komise
 největším problémem MZ jaro 2013 je matematika, vysoká neúspěšnost
 jeden velký nedostatek maturit je nestabilita, MZ se mění rok od roku a někdy
i v průběhu roku. Cílem by mělo být vytvoření stabilního prostředí.
 MŠMT zvažuje přechod na computer-based testing (CBT)
 velmi se zvažuje to, že by se v budoucnu maturovalo pouze z AJ jako cizího jazyka
 Závěr: momentální podoba MZ je v podstatě, dle pana Fryče, ideální a odpovídá
tomu, co mají okolní státy. MZ by ale neměla eliminovat. 8% maturantů maturitu
nemá, což je divné. Je třeba se zabývat zvyšováním kvality vzdělávání už od ZŠ.
Pan Kostečka (předseda ASČ)
 ukázka chyb z písemných prací – ilustrace faktu, že hodnotitelé nebyli příliš přísní
 ve srovnání s loňským rokem letos neuspělo z ČJL mnohem méně studentů. Jak je to
možné?
- Jsou letošní maturanti o tolik lepší?
- Nebo je chyba někde jinde? Například v tom, že PP se opravují přímo na
školách…
 v ČR není zvykem, že 15-20% maturantů neuspěje
 je nutné mít dvě úrovně

 normativ na žáka – dokud budou školy dostávat peníze dle počtu žáků, bude situace
stále stejná, špatná. Budou tam studenti, kteří tam nepatří, nemají na to. A aby byli
úspěšní, bude se stále snižovat úroveň požadavků na ně.
Dagmar Škorpíková (AMATE)
 prezentace předem schváleného obsahu (ke stažení na stránkách www.amate.cz v
sekci „Dokumenty“)
Prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. (Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústní
nad Labem - Zamyšlení nad smyslem střední školy ve stínu maturity
 Přizpůsobujeme maturitu nižším výkonům
 Musí být všechny střední školy maturitní?
 K dobrým výsledkům vede pouze soustavná a klidná práce
p. Andrea Kapustová (Cermat) – reflexe na problémy spojené s PP u čj
p. Gabriela Baumgartnerová (Cermat)
 rozbor výsledků pro český jazyk za jaro 2013 – statistiská data
 skok v hodnocení mezi 3 a 4 body (neuspěl- uspěl) – syndrom mezní hranice
úspěšnosti
 autokorekce 5-6 % (zpětně by hodnotitelé výkon uznali jako neprůchozí), průměrná
neúspěšnost 2%, takže správně by neprošlo 7-8 %
 dále informace k problematice centrálního kánonu a vývoji metodiky ústní zkoušky
pro český jazyk do budoucna
Odpolední diskuse
1. Mgr. Josef Soukal: potřeba audionáhrávek u UZ, jak z pohledu studenta tak i zkoušejících
2. Mgr. Švehlíková, OA Ostrava: UZ čj – návrh zrušení neuměleckého textu; podpořila návrh
audionáhrávek
3. Josef Zemek (čeština, SOŠ) – absolutně zmatená prezentace bez jasného cíle
4. Prof. PhDr. Pavel Janoušek, Csc. – oponent státní maturity
5. Prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.- reagovala na několik bodů z předchozích diskusí
6. Mgr. Libuše Kohutová (MSSUA) – cut-off score 44%, není to málo? Reakce AMATE.
Souhlasí, ale cut.off score se musí zvyšovat postupně.

