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OPATŘENÍ V OBLASTI „MATURITNÍ“ PŘÍPRAVY A VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
STŘEDNÍCH ŠKOL 
 
 
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 
 
dovolte nám, ředitelům organizací zajišťujících přípravu pedagogických pracovníků k nové maturitní zkoušce, 
informovat Vás (a Vaším prostřednictvím i účastníky této přípravy) o opatřeních a krocích, kterými reagujeme na 
nastalou situaci (1) odložení termínu zahájení reformy maturitní zkoušky a (2) zrušení maturitní generálky 
v říjnovém termínu.  
 
Po dohodě s MŠMT jsme dne 22. září 2009 dočasně zastavili všechny „maturitní“ vzdělávací aktivity, jejichž 
obsah může být přímo či nepřímo dotčen změnou termínu zahájení nové maturity. V praxi to znamená, že: 
 
1. ke dni 22. září 2009 jsme ukončili vzdělávací aktivity projektu KROK1, a to jak vzdělávání prezenční, tak 

vzdělávání prostřednictvím e-learningu;  
 

2. vzdělávací aktivity KROK, určené vedoucím pracovníkům škol, maturitním komisařům a zadavatelům, budou 
převedeny do vzdělávacího projektu CISKOM2 a znovuzahájeny počátkem prosince tohoto roku po 
aktualizaci obsahu jednotlivých vzdělávacích modulů; jinými slovy vše, co jste Vy a Vaši učitelé v této 
oblasti učinili, „se počítá“;   

 

3. v běhu zůstávají pouze právě zahájené vzdělávací aktivity projektu CISKOM, určené k přípravě budoucích 
hodnotitelů písemných prací a dílčích ústních zkoušek ze zkušebních předmětů Český jazyk a literatura a 
Cizí jazyk. 

 
Po schválení nového harmonogramu přípravy reformy maturitní zkoušky budou tedy veškeré „maturitní“ 
vzdělávací aktivity soustředěny do projektu CISKOM, kde již dnes probíhají školení hodnotitelů písemných prací a 
dílčích ústních zkoušek. O přesném termínu znovuzahájení školení pro management škol, školní maturitní 
komisaře a zadavatele (počátek prosince t. r.) budete včas informováni. 
 
Tato opatření jsou vedena snahou (1) minimalizovat zbytečnou práci učitelů a (2) v maximální možné míře 
zúročit vše, co naši učitelé v oblasti své „maturitní“ přípravy již vykonali. Jsme si vědomi toho, že situace není 
ideální, tato opatření však považujeme v současné turbulentní situaci za nutný krok k omezení jejích negativních 
dopadů. 
 

                                                 
1
  Vzdělávací projekt KROK, realizovaný NIDV, byl určen cíleně na přípravu pedagogických pracovníků k realizaci druhé 

a třetí části maturitní generálky. Její konání bylo z rozhodnutí paní ministryně Kopicové v původním říjnovém termínu 

zrušeno.   

 
2
  Pro upřesnění uvádíme, že projekt CISKOM, který byl zahájen začátkem tohoto školního roku, je určen výhradně pro 

přípravu pedagogických pracovníků k výkonu funkcí orgánů maturitní zkoušky ve smyslu zákona; vzdělávání ředitelů není 

povinné, vzdělávání pedagogických pracovníků, nominovaných řediteli do funkcí maturitní komisař, zadavatel a hodnotitel, 

povinné je.  
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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, závěrem Vás žádáme, abyste ve smyslu výše uvedeného 
informoval (-a) Vámi nominované pracovníky do funkcí maturitní komisař, zadavatel a hodnotitel.  
 
S pozdravem, díky a přáním hezkých dnů 
 

 
 
Pavel Zelený       Milan Bareš 
CERMAT       NIDV 
 
 
V Praze dne 24. září 2009 
 
 


