PRÁVo

o soBoTA

ZpnnvoDAJsrví

24. SRPNA 2019

STRANA 3

Plaga: Povinnámaturita z matematiky ne

ba změnit systém vyuěování

Ministr školství Robert Pla- žáci se ji začnou více učit," sdělil Plaga.

ga (ANO) chce zrušit plánované zavedení povinné maturity
z matematiky, tohoto strašáku
velké části maturantťt.

matematiky, zajistit dostatečnou
metodickou podporu pro učitele
a zlepšit vzdéIávání budoucích
učitel , na č.emžostatně panuje
dlouhodobá shoda i u odborné
ve ejnosti"' sdělila mluvčíministerstva Aneta Lednová.

Letos u maturity zmatematiky poho elo 15,5 procenta prvomaturantťl, kte í si ji vybrali

Rozhodl se tak na základé dobrovolně. Loni jich bylo
ana|yzy v sledk maturantťr o 6,3 procenta víc a i v p edve vybran ch rilohách z minu- chozích letech se nerispěšnost
pohybovala kolem pětiny až
l ch let.
Se zrušením povinné matu- čtvrtiny.
ritní matematiky počítálž poslanecky návrh novely, kterou

p ipravili pirátí s oDS, ToP 09
a s KDU-CSL. Kabinet se k ní

v červenci postavil neutrálně.
Podle ministra je t eba nejd ív zlepšit vyuku matematiky, tak aby jí žáci skutečně
rozuměli, a až potom p ípadně
povinnou maturitu zavést.

odklad už nestačí

Mluvčídoplnila, že Plaga
považuje matematiku stále za
dťrležitou, ale cílem by podle
něj mělo byt hlavně to, aby ji
lidé uměli vylžítv reá|ném ží-

Nechci, aby t etina
žákr] v maturitních

oborech byla
součástí
experimentu

votě. Pokud se toto zlepší,
mohla by se povinná maturita

z

matematiky podle ministra
zavésttíebaza osm až deset let.
Analyza ukázaIa, že maturanti jsou nyní nejméně spěšní
právé u p íkladťr, ve kterlích
mají prokázat hogické myšlení
a schopnost použítmatematiku

Robert Plaga

včera to sdělilo ministerstvo

školství v reakci na informace
,,Rozhodně nejsem hluch
z Deníku. Zákon nyní poěítá a slep k číslťrm,která se na
se zavedením povinné maturi- maturitě z matematiky ukazují
ty z matematiky nejpozději od užnyní. Našímcílem rozhodně
jara2022.
není vystavit t etinu generace

Vždy poho ela
pětina až čtvrtina

v každodenních situacích.
Podle současn ch pravidel
by od jara 2021 měli maturitu

maturant nerispěchu, kter by É

nebyl dán tím, že se neučili, ale
že se v tomto systému naučit
nemohli," vysvětlil d ív Plaga.
Ministr v červnu avizoval, že
,,Matematika je dťrležitá, a|e
nechci, aby t etina žák v ma- si nechá p ipravit ana| zu
turitních oborech byla součástí rispěšnosti u vybran ch mateexperimentu, ktery je založen matick}ch riloh. ,,Na základě
na tom, že pokud se stane ma- tohoto rozboru se'ministr školturita z matematiky povinnou, ství rozhodl,že je nejd ív pot e-

z matematiky skládat povinně

gymnazisté

o

a

studenti lyceí

a od roku 2022 i zbytek obor
s v}jimkou zdravotnick; ch, so-

o
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ciálních a uměleckych
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Jlž na ja e ministr

.o

oborťr.

p edložil

pravu novely, ve které navrhu-

je sjednocení termínu na jaro

2022.

(zr, CTK)

Procent a srážejíminist i práce a zahraničí,tvrdí Foldyna
karolina Brodníčková
Poslanec Jaroslav Foldyna
se nechystá soc, dem. opustit,
byť s její vládní politikou nesouhlasí. V rozhovoru pro Právo
tvrdí, že strantt likviduje neoliberálni fl ílír()llllllxltttlcky smór,
!!._ry
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máček vámzato nep ímo po-

hrozil vyloučením.Jednal

poslaneck klub?
Bavili jsme se o m ch postojích a já je kolegťrm vysvětloo tom

val. Vysvětloval jsem, že bych
radě.ji podpo il vládu ANO bcz
ČSSl>, rrcž irhy hyly p,ctlč,irslrr.í
vrlllty. l'rtlltržc vylvtrí,il t,ltittls

ČSSn měla vyměnit vedení té než byt

strany. Na tom si trváte?
Dťrležitéjsou volby a v nich
jsme měli naposledy 3P5 procenta (květnové eurovolby). Nikoliv osm procent jako v pr z,kttmct:h, i ktlyž i trl.ic lragicky
tltítlrl,'lil it, lttrtlltttt,t,llí vctlcltí.
Zt,iltttitttt si tttyslíttt. žc.ic lrl

rozumím.

ocas v CR. Já tomu

r P

idá vám na popularitě
Lubomír Zaorálek, kter ne-

uspěl .iakrl

lídr ve

kuse, ale závěr nebyl ž,ádn .

Našímhlavním tématem nem že b t Andrej Babiš, Několi-
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