
DOPORUČUJEME PSÁT: 

ANO - Vzhledem k tomu, že návrh na zrušení povinné maturity z matematiky je vládní, 
mohlo by se zdát, že celá strana podpoří svého ministra Roberta Plagu. Realita je ovšem 
jiná a například pánové Rais a Vondrák by chtěli povinnou maturitu z matematiky odložit o 
dva roky. Vzhledem k tomu, že je nejasné, kolik poslanců podpoří svého ministra a kolik z 
nich se přikloní k dvěma zmiňovaným poslancům, doporučujeme psát poslancům ANO. 

ČSSD  - Podobná situace jako u ANO. Vzhledem k tomu, že je spolu s ANO ve vládě, by 
bylo logické, kdyby vládní návrh podpořili. Bohužel i u nich se ovšem najdou výjimky, 
například paní Valachová, která zavedení povinné maturity z matematiky iniciovala a nyní by 
ji chtěla o dva roky posunout, což samozřejmě není řešením situace. Opět nevíme, jaká část 
ČSSD podpoří vládní návrh a jaká část podpoří návrh paní poslankyně Valachové, a proto 
doporučujeme psát poslancům ČSSD. 

KDU-ČSL  - I přesto, že pan Výborný, bývalý předseda této strany, zrušení povinné maturity 
z matematiky aktivně podporoval, to samé se obecně nedá říct o zbytku strany. 
Předpokládáme, že pan Výborný bude mít na část poslanců vliv, ale zároveň jejich často 
konzervativní postoj vede spíše k podpoře povinné maturity z matematiky. Poslancům 
KDU-ČSL proto doporučeme psát, jelikož mohou být na hraně a bylo by fajn, kdyby se 
připojili na naši stranu. 

STAN - Poslanci za STAN se vyjádřili, že jsou ochotni vládní návrh podpořit za předpokladu, 
že pan ministr Plaga podnikne výrazné kroky k úpravě podoby maturit. Pan Plaga tyto kroky 
zatím, možná i vzhledem k aktuální situaci, neprovedl, a proto jsou hlasy poslanců za STAN 
ohrožené. Doporučujeme jim proto napsat, aby hlasovali pro vládní návrh, i kdyby pan Plaga 
nesplnil do puntíku jejich požadavky. 

ODS - Za ODS má na starosti školství pan poslanec Baxa, který s námi spolupracuje a 
aktivně zrušení povinné maturity z matematiky podporuje. Nemá ovšem podporu celé strany 
a bylo by super, kdyby jsme panu Baxovi pomohli přesvědčit jeho kolegy. Proto 
doporučujeme poslancům za ODS psát. 

KSČM a SPD  - Z obou stran se ozývají hlasy jak pro, tak proti povinné maturitě z 
matematiky. Vzhledem k tomu, že toto téma není ani pro jednu ze stran klíčové, nebo 
alespoň se k němu takto nevyjádřili, lze očekávat, že ne všichni členové mají pevné názory. 
To znamená, že každý dopis by mohl přinést hlas navíc, což by bylo vítané. 

NEDOPORUČUJEME PSÁT: 

Piráti a TOP 09  - Obě strany podporují zrušení povinné maturity z matematiky, podle 
odhadu jejich členů jednohlasně. 

Seznam poslanců podle klubů:  https://www.psp.cz/sqw/organy2.sqw?k=1 

Seznam poslanců podle abecedy: https://www.psp.cz/sqw/snem.sqw?P1=0&P2=0& 


