Matematika rozšiřující
Od školního roku 2020/2021 se žáci mohou ve společné části maturitní zkoušky
přihlásit k nové nepovinné zkoušce matematika rozšiřující, která obsahově i formálně
navazuje na pokusné ověřování nepovinné výběrové zkoušky Matematika+, jež
probíhalo v letech 2017‒2020.
Vzhledem k tomu, že matematika rozšiřující je od letošního školního roku zcela
standardní nepovinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky, žáci se ke
zkoušce mohou přihlásit nejpozději do 1. prosince 2020 prostřednictvím přihlášky
k maturitní zkoušce. K přihlášení ke zkoušce již tedy není nutná registrace a podání
samostatné elektronické přihlášky na výsledkovém portálu žáka.
Katalog požadavků, který stanoví rozsah vědomostí a dovedností, jež budou
zkouškou ověřovány, bude vydán MŠMT. Jakmile bude katalog zveřejněn, bude
umístěn na webových stránkách CZVV v samostatné sekci, která obsahuje základní
informace o zkoušce včetně odkazů na testy z předchozích let konání zkoušky
Matematika+, které mohou posloužit přihlášeným žákům jako doplněk při přípravě na
zkoušku.
Očekáváme, že matematika rozšiřující naváže na tradici pokusného ověřování
zkoušky Matematika+ a úspěch u zkoušky se stane užitečným bonusem, který žáci
budou moci využít při dalším studiu na vysokých školách. I díky čtyřem letům konání
zkoušky Matematika+ si totiž stále více vysokých škol uvědomuje studijní potenciál
žáků, kteří jsou schopni výběrovou zkoušku z matematiky úspěšně vykonat. Proto
mnohé fakulty vysokých škol budou pokračovat v zohledňování výsledku zkoušky v
rámci přijímacího řízení, jednorázových stipendií či formou jiných bonifikací. Nejedná
se pouze o vysoké školy matematického nebo technického zaměření, ale např. i o 1.
lékařskou fakultu a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy či Fakultu
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.
Seznam vysokých škol, které zohledňují výsledek matematiky rozšiřující nebo
výsledek dříve konané zkoušky Matematika+, je dostupný na webových
stránkách maturita.cermat.cz.
Seznam je průběžně aktualizován, přesto však nemusí obsahovat informace o všech
vysokých školách, které se rozhodly výsledek této zkoušky bonifikovat. Proto je vždy
dobré ověřit si podmínky konkrétní vysoké školy či fakulty, o níž má žák zájem.
Prosím, informujte o možnosti přihlásit se ke zkoušce i žáky nižších ročníků, aby o
svém absolutoriu přemýšleli již v průběhu středoškolského studia a včas zahájili
přípravu např. prostřednictvím vhodné volby semináře.

