
 

Dodatek č. 2 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

č. j. MSMT-16852/2020-1 

V Praze dne 13. května 2020 

 

Dodatek č. 2 k Vyhlášení pokusného ověřování znalostí středoškolské matematiky podle 

katalogu požadavků pro výběrovou zkoušku z matematiky (dále jen „Matematika+“) na 

školní rok 2016/2017 a další čj. MSMT-33785/2015-1 ze dne 15. března 2016, ve znění 

dodatku č. 1 čj. MSMT-33785/2015-4 ze dne 30. listopadu 2016 (dále jen 

„Dodatek č. 2“). 

 

Čl. 1 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravuje text Vyhlášení pokusného ověřování 

znalostí středoškolské matematiky podle katalogu požadavků pro výběrovou zkoušku 

z matematiky (dále jen „Matematika+“) na školní rok 2016/2017 a další č. j. MSMT-

33785/2015-1 ze dne 15. března 2016, ve znění dodatku č. 1 č. j. MSMT-33785/2015-4 ze dne 

30. listopadu 2016 takto:  

 

Za článek 5 se vkládá nový článek 5a, který zní: 
 

„Čl. 5a 

Speciální pravidla pro konání zkoušky Matematika+ ve školním roce 2019/2020 

 

(1) Zkouška Matematika+ se ve školním roce 2019/2020 koná nejdříve 21 dnů po 

obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, a to ve 

spádových školách. Přesný den a čas konání zkoušky a seznam spádových škol 

zveřejní Centrum nejpozději do 14 dnů před jejím konáním, a to způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Článek 2 odst. 1 věta první a druhá se nepoužije. 

 

(2) Výsledky zkoušky Matematika+ budou elektronicky zpřístupněny nejpozději do 7 dnů 

po konání zkoušky, a to formou výpisu výsledku didaktického testu, jehož vzor je 

uveden v Příloze č. 4 tohoto pokusného ověřování. Článek 3 odst. 4 se nepoužije. 

 

(3) Komisaře pro zkoušku Matematika+ jmenuje Centrum pro danou spádovou školu 

nejpozději 14 dnů před termínem konání zkoušky. Článek 4 odst. 5 věta druhá se 

nepoužije. 

 

(4) Zadavatele jmenuje Centrum na návrh ředitele spádové školy nejpozději 14 dnů před 

termínem konání zkoušky. Článek 4 odst. 7 věta první se nepoužije.“ 
 

 

Čl. 2 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu. 

 

 

PhDr. Karel Kovář, Ph.D. 

náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže 
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