Teze nařízení vlády, kterým se stanoví obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním
předmětem společné části maturitní zkoušky
Podle § 78 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění platném po přijetí zákona,
kterým se mění školský zákon (č. j. OVA 521/15) vláda stanoví nařízením obory vzdělání,
v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.
Nařízení vlády bude definovat obory, v nichž je matematika povinným zkušebním
předmětem společné části maturitní zkoušky. Současně se bude jednat o ty obory, ve kterých
bude matematika vyučována nejméně 10 hodin v týdenním přepočtu po dobu 4leté denní
formy vzdělávání. Tímto by tak mělo být zajištěno, že studenti budou mít absolvován
dostatečný počet hodin matematiky a jejich znalosti a vzdělání by jim tak mělo umožnit
složení maturitní zkoušky z matematiky.
V nařízení vlády budou zařazeny jako první ty obory, které již nyní splňují minimální
dotaci 10 týdenních hodin výuky matematiky po dobu 4leté denní formy vzdělávání. Postupně
budou v případě potřeby do nařízení vlády přidávány další obory, které budou mít v rámci
RVP stanovenou příslušnou dotaci výuky matematiky.
Jako první dojde k zařazení těchto 66 oborů:
1601M01 Ekologie a životni prostředí
1602M01 Průmyslová ekologie
1820M01 Informační technologie
2142M01 Geotechnika
2143M01 Hutnictví
2144M01 Strojírenská metalurgie
2341M01 Strojírenství
2345M01 Dopravní prostředky
2641M01 Elektrotechnika
2645M01 Telekomunikace
2841M01 Technologie celulózy a papíru
2844M01 Aplikovaná chemie
2846M01 Technologie silikátů
2941M01 Technologie potravin
2942M01 Analýza potravin
3342M01 Nábytkářská a dřevařská výroba
3441M/01 Polygrafie
3442M01 Obalová technika
3643M01 Stavební materiály
3645M01 Technická zařízeni budov
3646M01 Geodézie a katastr nemovitostí
3647M01 Stavebnictví
3741M01 Provoz a ekonomika dopravy
3742M01 Logistické a finanční služby
3908M01 Požární ochrana
4141M01 Agropodnikání
4145M01 Mechanizace a služby
4146M01 Lesnictví
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6341M01 Ekonomika a podnikání
6341M02 Obchodní akademie
6542M01 Hotelnictví
6542M02 Cestovní ruch
7842M01 Technické lyceum
7842M02 Ekonomické lyceum
7842M03 Pedagogické lyceum
7842M04 Zdravotnické lyceum
7842M05 Přírodovědné lyceum
7842M06 Kombinované lyceum
7842M07 Vojenské lyceum
7941Kxx Gymnázium
7942Kxx Gymnázium se sportovní přípravou
7943K61 Dvojjazyčné gymnázium
(dobíhající obor 7941K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce)
2143L01 Hutník operátor
2144L01 Technik modelových zařízení
2344L01 Mechanik strojů a zařízeni
2345L01 Mechanik seřizovač
2345L02 Letecký mechanik
2362L01 Optik
2369L01 Technik-puškař
2641L01 Mechanik elektrotechnik
2842L01 Chemik-operátor
3341L01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
3941L01 Autotronik
3941L02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
2143L51 Hutník operátor
2144L51 Technik modelových zařízení
2343L51 Provozní technika
2344L51 Mechanik strojů a zařízení
2345L51 Mechanik seřizovač
2369L51 Technik-puškař
2641L51 Mechanik elektrotechnik
2641L52 Provozní elektrotechnika
2645L51 Telekomunikace
3645L52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav
3742L51 Logistické a finanční služby
3941L51 Autotronik
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