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Stanovisko k náhradám maturitnej skúšky v cudzích jazykoch
Asociácia riditeľov štátnych gymnázií SR v poslednom období vyzýva na zrušenie uznávania 
jazykových certifikátov ako náhrady za MS. Priznávame, že v čase keď sa uvažovalo o odstránení 
duplicitnosti rôznych jazykových skúšok a to hlavne štátnych jazykových skúšok na jazykových 
školách a maturitnej skúšky, uznali sme, že treba odstraňovať zbytočné duplicity.  Pripomínam, že 
ide o obdobie okolo roku 2007.  Po prijatí školského zákona v roku 2008 sa objavili prvé zlyhania 
systému uznávania náhrad maturitnej skúšky, a to napríklad v tom, že aj časovo obmedzené 
certifikáty mohli byť uznané ako náhrada MS.  Systém sa síce upravoval troma novelami vyhlášky, 
no my stále objavujeme viac negatív ako pozitív.  

Základným problémom je, že cudzie jazyky v rámci školských vzdelávacích programov 
majú nezastupiteľné miesto v rozvoji kľúčových kompetencií no aj napĺňaní rôznych prierezových 
tém, ako multikulturalizmus, zdravý životný štýl, enviromentálna výchova, .... a rozvíjajú ďalšie 
nonkognitívne funkcie žiakov. Teda nezabezpečujú len jazykovú prípravu!  Toto nerobia jazykové 
certifikáty. Teda nejde o duplicitu. Porovnávame neporovnateľné.

Predstavme si normálneho žiaka, ktorý sa v septembri dozvie, že nebude maturovať z 
cudzieho jazyka. Aká je jeho motivácia a následne pracovná výkonnosť na hodinách? Aký to má 
dopad na klímu v triede? Ale hlavne aký to má dopad na formovanie jeho absolventského profilu? 
Verejnosti sa podkladajú úvahy, že škole ide o to, že "stratí body" v porovnaní s inými školami ak si 
nebude môcť vykázať výsledky dobrých maturantov, ktorí majú uznanú náhradu MS. (Podobnú 
argumentáciu možno nájsť aj v dôvodovej správe k návrhu novely školského zákona, ktorá ja práve 
na medzirezortnom pripomienkovom konaní. "Celoštátne štatistiky, ktoré sú tiež cennou spätnou 
väzbou, sú ochudobnené o podklady žiakov, ktorí sa maturitnej skúšky z cudzieho jazyka 
nezúčastnia"). Môžu sa nájsť učitelia, ktorí sa chcú pochváliť svojou prácou, kto by sa nechcel, ale 
v princípe je nezmysel aby toto bol dôvod na zrušenie uznávaní náhrad.  Naše dôvody sú zásadne 
pedagogické a majú vrátiť rovnosť do posledného ročníka štúdia. 

No a v jednej veci by mali vrátiť rovnosť aj do ukončovania štúdia. Certifikáty si môžte 
opakovať, alebo skúšať získať rôzne certifikáty ak máte na to peniaze. Na maturitnej skúške sú 
podmienky výrazne tvrdšie.

Na záver je potrebné povedať, že nikto z ARŠG SR nemá výhrady voči získavaniu 
jazykových certifikátov našimi žiakmi, práve naopak majú našu maximálnu podporu. No je 
nesprávne aby boli formálnym zavŕšením gymnaziálneho štúdia, tak ako certifikát CISCO akadémie 
nemôže byť náhradou maturitnej skúšky z informatiky, alebo certifikát z účtovníctva od  niektorej 
komerčnej vzdelávacej agentúry náhradou maturitnej skúšky na obchodnej akadémii .   
Naša snaha sa odvíja od princípov nášho vzdelávania vychádzajúcich aj 
z rovnosti príležitostí.  Tieto princípy však  dnešný systém uznávania 
maturitných skúšok určite narúša.
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