Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků

Praha, 15.4.2010 XII. Akademické fórum: „Reforma vysokoškolského vzdělávání I“

Stanovisko JČMF k projektu „nové“ maturity
Jednota českých matematiků a fyziků podporuje projekt nové („státní“) maturity s těmito
výhradami:
1. JČMF akceptuje dvojúrovňové zkoušky společné části. Navrhuje však, aby se zkouška
z matematiky v nižší (základní) úrovni nazývala zkouškou z matematického základu .
2. Žádá, aby maturitní zkouška ve společné části z matematiky nebo matematického
základu byla povinnou pro žáky, kteří studují všeobecně vzdělávací, technické nebo
ekonomické obory.
3. Obdobné komplexní zkoušky z českého jazyka a z matematiky by měly být co nejdříve zavedeny i do dalších uzlových bodů vzdělávací dráhy žáka, tj. do 5. a
především do 9. třídy základní školy. Tyto zkoušky by měly zajistit standardní úroveň
výchovně vzdělávacího procesu.
4. JČMF doporučuje vysokým školám přírodovědného, technického a ekonomického
zaměření, aby nutnou podmínkou k přijetí na tuto školu byla povinnost uchazeče složit
ve společné části maturity zkoušku z matematiky ve vyšší úrovni, případně nepovinnou zkoušku z profilového předmětu dané vysoké školy (fyzika, chemie, apod.).
JČMF a jmenovitě její sekce Společnost učitelů matematiky (SUMA) jako zástupce učitelů,
kteří mají přímý kontakt se žáky všech typů škol, nabízí MŠMT i CERMATu pomoc při
obsahové přípravě maturitní zkoušky z matematiky i z matematického základu (návrh a
recenze úloh, pilotování apod.).
V Praze 12. prosince 2009

Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc.
předseda JČMF

Usnesení Výboru JČMF ke kvalifikaci učitelů
JČMF je znepokojena rostoucím počtem nekvalifikovaných učitelů na školách a zejména
některými návrhy na řešení této situace.
Výbor JČMF pověřuje předsednictvo, aby v maximální možné míře podporovalo a zasazovalo
se o stav, kdy řádnou kvalifikaci učitele lze získat pouze magisterským vysokoškolským
studiem a aby důrazně protestovalo proti takovému řešení situace, kdy by vysokoškolské
vzdělání bylo možno nahradit kurzy či školeními organizovanými institucemi mimo rámec
vysokých škol.
V Praze 12. prosince 2009

Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc.
předseda JČMF
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