Vzdělávací systém v České republice

Ilustrace: Systém vzdělávání v ČR (2008)

Český vzdělávací systém je možno rozdělit na oblast elementární (mateřské školy), primární (první stupeň
základní školy), I. sekundární (druhý stupeň základní školy nebo 4 roky osmiletého gymnázia), II. sekundární
stupeň (k němu patří 2-4 leté vzdělávací postupy) a terciární stupeň (univerzity, vysoké školy, vyšší odborné
školy a další vzdělávání). povinná školní docházka je 9 let, školní vzdělávání je bezplatné.
ISCED 0: Návštěva předškolních zařízení (mateřská škola) není povinná.
Po 5 letech základní školy (první stupeň; ISCED 1) následuje druhý stupeň (ISCED 2), který trvá 4 roky, nebo
8- leté gymnázium, jehož navštěvování je ovšem vázáno na zvláště dobré studijní výkony a je podmíněno
přijímací zkouškou. Ze základní školy je možno přejít na gymnázium také po 7. nebo 9. třídě, neboť návštěva 8letého gymnázia není možná ve všech lokalitách.
K sekundární úrovni II (ISCED 3), která je navštěvována po dokončení školní docházky, patří:


Odborné školy (Střední odborná škola; ISCED 3C bez maturity; ISCED 3A s maturitou) končí po 2 letech
kvalifikovanou profesní zkouškou a po 4 letech tímtéž s maturitou.



Odborné profesní školy (Střední odborné učiliště; ISCED 3C) jsou zpravidla 1-3 leté a zakončují se
kvalifikační závěrečnou zkouškou (učňovský list). Tyto školy mívají ale i 4-letý vzdělávací program (ISCED
3A), ukončený maturitou a umožňující navštěvovat poté vysokou školu.



Gymnázia (ISCED 3A) nabízejí všeobecné vzdělání a mohou mít humanitní, matematické nebo
přírodovědné zaměření.



Konservatoře (ISCED 3B/5B) poskytují specifické středoškolské vzdělání a připravují žáky na pedagogické
a umělecké profese (v oblasti hudby, tance, zpěvu nebo dramatu). Výukový program trvá šest nebo osm let.
Studium je ukončeno maturitou.

Absolventi tříletých profesně vzdělávacích škol (odborná učiliště a odborné školy, klasifikované jako ISCED 3A)
mohou navštěvovat dále takzvané nástavby (nástavbové studium; ISCED 4A), které trvá 2-3 roky. V tomto
studiu mohou také dosáhnout maturity.
Existuje 30 vysokoškolských zařízení (ISCED 5A), které mají statut univerzit. Pro vysoce specializované
profese jsou v dispozici vyšší odborné školy (ISCED 5B) se 3-4letými vzdělávacími programy.
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