
Otev eny dopis členrim Parlamentu a vládě CR

Věc: Stanovisko Společnosti Otakara Borrivky ke zrušení povinné maturity

z matematiky PSP

Poslanci ANO, ČSSn a KDU-ČSL, kte í v rQce 2016 prosadili povinnou maturitu

z matematilryo ji na návrh vlády v PSP dne 6. 5. 202a opět zrušili...

Společnost Otakara Boruvky od konce íjna 2019 do konce dubna 202a se několikrát obrátila

na premiéra A. Babiše, p edsedy politick ch stran a hnutí zastoupen}ch v Poslanecké

sněmovně (dále PSP), p edsedy klubri i členy školského v}boru PSP a žádalaje o zachovini

povinné maturity z matematiky. 
:

Je těžko pochopitelné, že vláda ČR a PSP zrušila povinnou maturitu z matematiky p edevším

na nátlak 'studentri a jejich rodičri, p ičemž naše společnost bude pot ebovat v letech

2021 až2027 co nejvíce absolventťr vysokych škol, ale i st edních škol, kte í budou muset

kvalitativně změnit naše hospoda ství, skončit s pobídkami pro montovny a rozvinout firmy

s p idanou hodnotou, založenou p edevším na vyĚítí soírstikovan;fch v početních metod,

jak uvedl ve svém članku ,,Umělá inteligence je budoucností českého hospodá ství i
prrimyslu" pro časopis EURO premiér A. Babiš. Podobně se vyjád il vicepremiér a ministr

prumyslu a obchodu Karel Havlíček v článku, ,,MPO reaguje na v sledky poklesu

prrimyslu a p ipravuje jeho razantní podporu".

Vláda ČR ani PSP, nebrala v rivahu ani jednoznaěny požadavek Svazu prumyslu a dopravy,

Hospoda ské komory, Konfederace česk; ch odboroqich svazri, ale i Jednoty česk}ch

matematik a fyzíki (JČMD, editel gymnasii i vysok}ch škol (p edevším universit

a technik), aby byla zachována povinná maturita t matematiky.

Za zcela neakceptovatelné Společnost Otakara Boruvky i JČMF považují nepodlo žené

odrivodnění návrhu UŠtrnr na zrušení povinné maturíty z matematiky irdajnou nekvalitní

v ukou matematiky.

Rozhodnutí vlády Čn a PSP zrušit povinnou maturitu z matematilíy bohužel povede

k datšímu zaostávání České republiky v celosvětovém mě ítku. Svět a v voj technologií

nepočká osm až deset let, až podle ministerstva školství a vlády bude v uka matematilry

na st edních školách na pat ičné rirovni.



Povinná maturitní zkouška z matematiky se v naší republice diskutuj e již dvacet let a bohužel

se stala souěástí politického boje. Zrušení povinné maturity zmatematiky je selháním MŠMT,

které nedokázalo zajistit podmínky pro rispěšnou realizaci ěty i roky starého rozhodnutí o

jejím zavedeni. Lze konstatovat, že nnŠVrr za první i druhé vtády A. Babišeo tj. od

13. !2.2017 do dnešního dne praktict<y nic neudělalo pro podporu v ulcy matematiky na

st edních školách.

Naše celá společnost se jistě shodne na tom, Ze piirozenou součástí "zkoušky dospělosti"

je potvrzení o dosažení odpovídajících znalostí mate ského jazyka k jeho kultivovanému

používání, další obvykle potvrzuje schopnost komunikace s odlišn;imi jazyko\^j?mi skupinami,

t etím pilí em znalostí obyvatel kulturních oblastí světa by mělo b}rt dosažení alespoň

základních znalo sti ,jazyka 21 . století" - jaryka spoleěného a nezbyného pro adu disciplín -
nově informatice, kybernetice, robotice, umělé inteligenci, prumyslu 4.a,... a tradičně

technice, ťyzice, chemii i ekonomii,... a aktuálně si stačí doplnit - i metodám ana|yzy chování

a hledání postupri k minimalízaci negativních dopad infekcí, věetně virové (a jakékoliv jiné)

pandemie... Základní termíny tohoto jazyka, popis jejich vlastnostío metod použití i jeho

meze obsahuje právě matematika.

SpoleČnost Otakara Borrivky rozhodnutím PSP zrušit povinnou maturitu z

matematitíy zásadním zprisobem nesouhlasí a bude pokračovat v boji o zachování

povinné maturity z matematilry v Senátu CRo ktery má potvrdit její zrušení začátkem

čen-na 2020.

Celé stanovisko SOB je uvedeno na www.otakarboruvka.cz (viz zde).

Plnou podporu stanovisku SOB vyjád ila také rČIvlr na jednaní qiboru dne

30. května2020 (viz p íloha tohoto dokumentu nebo pod odkazem zde).

V Brně 1. června 202a

Doc. KNDr. Bed tch P ža, CSc., p edseda správní rady SOB

RNDr. Wadimír KaňovslE, CSc., p edseda dozorčí rady SOB
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