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JAKÉ VZDĚLÁNÍ CHCEŠ ZÍSKAT /www.infoabsolvent.cz/ 

 

1. Střední vzdělání s výučním listem -  Chci se vyučit 

 (E) Nižší střední odborné vzdělání 

Jde o vyučení s nižšími nároky, absolventi jsou připraveni pro výkon dělnických povolání. 

Absolventi získají výuční list, doba přípravy je obvykle tři roky, u několika málo oborů dva 

roky, po absolvování je velmi problematické pokračovat v nástavbovém studiu k získání 

maturitní zkoušky 

E/0 – vzdělávání v programech určených především pro žáky se spec. vzdělávacími 

potřebami 

E/5 – vzdělávání ve dvouletých oborech určených k přípravě pro méně náročná dělnická 

povolání 

 (H) Střední odborné vzdělání s výučním listem 

Jde o klasické vyučení v učebních oborech středních odborných učilišť, doba přípravy je tři 

roky, výjimečně dva roky (H5). Absolventi získají výuční list, po tříletém studiu je možno 

pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. 

 

2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou -  Chci získat maturitu 

 (L/0) Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (po základní škole, se zahrnutím 

odborného výcviku) 

Jde o střední vzdělání s maturitní zkouškou, v jeho průběhu se žáci vyučí, (maturitní obory 

SOU), délka studia je 4 roky, připravuje pro náročná dělnická povolání a nižší řídicí 

funkce. Absolventi získají maturitu, mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším 

odborném vzdělávání. 

(M) Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) 

Jde o střední vzdělání s maturitní zkouškou bez vyučení (maturitní obory SOŠ), délka 

studia v denní formě je 4 roky, příprava má profesní charakter. Absolventi získají maturitní 

vysvědčení, mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. 

 (K) Úplné střední všeobecné vzdělání - vzdělání na gymnáziu 

Příprava má všeobecný neprofesní charakter, absolventi získají maturitní vysvědčení, je 

možno pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. 
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 (K/4) Čtyřletá gymnaziální příprava, po ukončeném 9. ročníku základní školy (v kódu oboru 

je K/4) 

 (K/8) Osmiletá gymnaziální příprava, po ukončeném 5. ročníku základní školy (v kódu oboru 

je K/8) 

 

3. Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři  - Chci na konzervatoř 

 (P) Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři 

Osmiletá příprava po 5. ročníku základní školy (taneční), šestiletá po splnění povinné školní docházky. 

Absolventi získají vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa konzervatoře, označení 

je "diplomovaný specialista" (DiS). Vzdělávání lze ukončit i maturitní zkouškou, po 4. ročníku, v oboru 

tanec po 8. ročníku. 
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