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V Praze dne 20. srpna 2009 
 
 
 
Vážená paní ředitelko,  
Vážený pane řediteli,  
 
považuji za korektní snížit na přijatelnou úroveň nejistotu, v jaké se nyní nacházíte 
Vy, Vaši kolegové a především žáci díky řadě protichůdných informací o realizaci 
nové maturitní zkoušky v počínajícím školním roce, případně o odkladu jejího startu 
na rok 2011 či 2012.  
 
Jak jste ode mě mohli mnohokrát slyšet, reformu maturitní zkoušky považuji za jeden 
z klíčových projektů, hodný maximální možné podpory. Zároveň si uvědomuji, že 
jeho více než desetiletá a pohříchu komplikovaná a krkolomná příprava nepřispívá 
k důvěryhodnosti ani samotného reformního záměru, ani těch, kteří jej ve službách 
resortu realizují. Nejen proto jsem odpůrkyní dalšího odkladu, a to tím větší, čím 
častěji slyším o odkladu dvouletém. Musím však konstatovat, že o otázce případného 
odložení startu reformy maturitní zkoušky nerozhoduji já, ale naši zákonodárci. Mé 
možnosti ovlivnit jejich  rozhodnutí mají přitom v předvolebním období svá omezení. 
 
Proto jsem nově jmenovanému řediteli Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání 
(CERMAT) uložila připravit dvě varianty řešení. Jednak bezpečně proveditelné 
zajištění nové maturity v roce 2010, jednak stabilní plnohodnotné řešení pro rok 2011 
a následující období. Na základě materiálu, který jsem obdržela minulý týden, mohu 
s úlevou konstatovat, že obě řešení existují, i když variantu roku 2010 bych označila 
spíše za maximum možného než za optimum. 
 
Mým úmyslem je v první řadě omezit dopady prodlužující se politické diskuse o 
odkladu zahájení maturitní reformy na chod Vašich škol. Proto jsem se rozhodla bez 
ohledu na výsledný verdikt našich zákonodárců odložit realizaci říjnové maturitní 
generálky na leden 2010. Přesný termín definitivně stanovím až na základě výsledku 
jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. K tomuto rozhodnutí jsem dospěla 
s vědomím toho, že tím neohrozím bezpečnou proveditelnost  maturitní reformy ani 
v roce 2010, ani o rok později.      
 



Závěrem mi dovolte vyjádřit své uspokojení nad záměrem nově jmenovaného 
ředitele CERMAT obnovit přímou konzultační spolupráci resortu s Vašimi patnácti 
zástupci v rámci expertní skupiny K-10. Jsem totiž přesvědčena, že aktivní a efektivní 
součinnost Vás, řídících pracovníků škol, posune věci ke stabilnímu a optimálnímu 
výsledku. S vědomím priority tématu reformy maturitní zkoušky se jednání expertní 
skupiny ráda zúčastním. 
 
 
S pozdravem a přáním úspěšného zahájení nového školního roku   

 

 

 

                                                                              
Miroslava Kopicová  

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 


