
Studenti s ministrem besedovali o sportu i maturitě z 
matematiky
(Kolínský deník, 20.2.2015, Jana Martínková)

Kolín – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek při své návštěvě Kolína zavítal také do 
škol, setkal se se studenty stavební školy a obchodní akademie. 
Na stavební škole se seznámil s žáky čtvrtých ročníků stavebnictví a oboru mechanik instalatérských a 
elektrotechnických budov. Ředitel Jindřich Synek ministrovi představilúspěšnésportovcez řad žáků. Daniel 
Radovenický, čerstvý držitel ocenění Sportovec Kolína, reprezentant ČR ve sportovní gymnastice, účastník 
mistrovství Evropy i světa před tabulí předvedl salto vzad, jeho spolužák, reprezentant ve sportovní 
gymnastice Radek Smékal s ohledem na zranění kolene zvolil na ukázku jednodušší cvik. 

Cyklokrosař, vrhač diskem, judista 

S ministrem se seznámil také jeden z favoritů nedávného mistrovství světa v cyklokrose Jonáš Březina. 
"Byla tam strašná zima, byl jsem tam také," usmíval se ministr Chládek. Ředitel ministrovi představil také 
Martina Svobodu, několikanásobného mistra republiky v hodu diskem v juniorské kategorii. Představil se 
také Michal Černý, několikanásobný mistr republiky v judu ve váhové kategorii do 60 kilogramů. "V této 
váze už moc lidí není," vtipkoval Jindřich Synek. 
Rukou si s ministrem potřásl i mistr světa v hokejbale Jakub Radonský, tři účastníci mistrovství republiky 
vMMA Jiří Němeček, Michal Kotalík a Zdeněk Polívka z nymburské oddílu nebo Patrik Kučera, kterému se 
podařilo dosáhnout krásného umístění ve studentské odborné činnosti v rámci republikového kola v 
oblasti architektury. Úspěšný atlet Aleš Moravec byl v době ministerské návštěvy na odborném výcviku 
truhlářů. 
Ministr se studenty pohovořil o problému rozdělování peněz od ministerstva, kdy je nesnadné dát váhu 
jednotlivým kritériím v porovnání třeba fotbalu a individuálního sportu. "Není ovšem klíčové být 
vrcholovým sportovcem, aleto,abyvámzůstalaláskake sportu celý život," dodal Marcel Chládek. 
Na obchodní akademii se studenti ptali například na ministrovu sportovní minulost. "Hrával jsem fotbal za 
dorost v Rakovníku, pak za Tatran, potom jsem začal pískat. Pískal jsem ČFL a druhou ligu jsem mával. 
Vzpomínám si, když v Kolíně hrála Viktorka Žižkov, tam jsem mával," zavzpomínal ministr. 
Studenti obchodní akademie se ptali také na ministrův názor na inkluzivní vzdělávání. "Inkluze je dobrá, 
ale musí tam být zlatá střední cesta," soudí ministr. "Úplně vyčlenit všechny je hloupost, ale zase všechny 
začlenit také nelze. Navštívil jsem několik speciálních škol, kde jsou i opravdu těžké případy postižení. 
Některé děti vytahují s vozíkem na kladce. Každý krok je pro ně obtížný. Tam si člověk uvědomí, o čem 
život je, jak člověk může být šťastný, když řeší zásadní problémy typu maturitní ples," dodal Marcel 
Chládek. 

Matematika až s odkladem 

Další otázky studentů směřovaly k tomu, kdy bude povinná maturita z matematiky. "Nyní ji chceme dát 
do zákona s účinností odkladu na rok 2019/2020, aby ti, kteří jsou dnes v deváté třídě, věděli, že budou 
maturovat z matematiky," odpověděl ministr. Dodal zároveň, že je nepřítelem státní maturity. "Do 
budoucna bych chtěl, aby byly zvlášť maturity pro gymnázia, pro odborné školy a pro učiliště. U učilišť 
bych chtěl zrušit maturitu úplně a nahradit ji mistrovskou zkouškou. Když se dnes podíváte kolem sebe, 
má každý maturitu. A k ničemu. Mistrovská zkouška by ji nahrazovala třeba v okamžiku, když by chtěl 
někdo dělat mistra odborného výcviku nebo podnikat v oboru," doplnil ministr, který by podle svých slov 
chtěl výrazně zlevnit maturitní zkoušku. "Když státní maturity srovnávám se zaváděním přijímacích 
zkoušek, které jsou desetinásobně levnější, tak to o něčem hovoří," uvedl. 
Na závěr Marcel Chládek shrnul, že byl s besedou spokojen. "Otázky směřovaly k maturitě, i když 
studenti teď více žijí maturitním plesem. To jsou takové ty krásné otázky, jsou to mladí lidé, kteří mají 
život před sebou," usmíval se ministr. 
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