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Milí maturanti,
blíží se maturitní zkoušky, někteří z Vás si volíte zkoušku z matematiky jako výběrovou
volbu mezi cizím jazykem a matematikou. Tato zkouška je jednotná pro všechny střední školy. To
je hlavní důvod, že její obsah a náročnost musí být jakýmsi průnikem obsahu a náročnosti
jednotlivých středních škol, na kterých už sama dotace výukových hodin matematiky v průběhu
čtyřletého studia je velmi rozdílná. Absolvováním této maturitní zkoušky z matematiky maturant
prokazuje jen ty nejzákladnější znalosti ze středoškolské matematiky.
Tato zkouška nemá tedy takovou vypovídající hodnotu o znalostech uchazečů, které většina
vysokých škol přírodovědného, technické a ekonomického zaměření požaduje.
Další úspěšné studium na vysokých školách, kde je matematika zařazena alespoň v základním
kurzu v 1. ročníku, však vyžaduje mnohem větší znalosti a dovednosti. A ty můžete prokázat,
pokud se přihlásíte k dobrovolné maturitní zkoušce "MATEMATIKA +". Tato zkouška je
samostatná, její výsledky se nezapočítávají do celkového hodnocení povinné státní maturity.
Proč byste se měli přihlásit ke zkoušce "Matematika +"?
Mimo jiné proto, že:
1) Stále se zvyšuje počet vysokých škol, na kterých, na základě úspěšného složení zkoušky z
"Matematiky + ", budete přijati ke studiu, aniž byste museli v rámci přijímacího řízení konat
přijímací zkoušku z matematiky.
2) Složením maturitní zkoušky "Matematika +" nic neriskujete, naopak můžete jen získat.
3) Tím, že se budete připravovat ke zkoušce "Matematika +", musíte si zopakovat mnohem
větší obsah a rozsah středoškolské matematiky a budete tak mnohem více a lépe připraveni
zvládnout začátek vysokoškolského studia.
Přechod ze střední školy na školu vysokou dělá právě v matematice velkému počtu maturantů
velké problémy.
V loňském školním roce 2016 / 2017 byli maturanti, kteří dosáhli u zkoušky "Matematika +"
maximálního počtu 50 bodů oceněni na slavnostním setkání v Senátu Parlamentu ČR.
Předpokládáme, že tomu tak bude i v tomto školním roce 2017 / 2018.
Veškeré podrobné informace najdete na webových stránkách CERMATU .
Dovolím si Vám připomenout, že ke zkoušce "Matematika +" se musíte přihlásit samostatně
(ne tedy prostřednictvím školy) vyplněním a odesláním formuláře "Přihláška ke zkoušce
Matematika +" (Elektronický formulář) v TERMÍNU od 2. do 15. ledna 2018!!!
Přeji Vám, milí maturanti, dobrý vstup do nového roku 2018, úspěšné dokončení
středoškolského studia a následné úspěšné zvládnutí přijímacího řízení na vysokých školách. Přeji
Vám zdraví, pohodu a potřebné štěstí.
Tři základní věci jsou potřebné k zvládnutí něčeho cenného:
TVRDÁ PRÁCE, VYTRVALOST A ZDRAVÝ ROZUM.
(Edison Thomas Alva (1847-1931), americký technik, vynálezce a podnikatel)
S pozdravem Josef Kubát

