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Diagram of the education system of the Czech Republic 2018/2019
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ISCED 844 / EQF 8

VYSOKÉ ŠKOLY (HEIs)
doktorské studijní programy
(Doctoral degree programmes)
4 roky

3 roky

JUDr., RNDr., PhDr., ThLic., ThDr., PharmDr.**
ISCED 740 / EQF 7
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VYSOKÉ ŠKOLY (HEIs)
magisterské studijní programy
(Master’s degree programmes)
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VYSOKÉ ŠKOLY
(HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS)
nestrukturované magisterské studijní programy
bakalářské studijní programy
(non-structured Master's degree programmes)
(Bachelor's degree programmes)
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4 roky (years)

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY
(TERTIARY PROFESSIONAL SCHOOLS)

3 roky

3,5 roku

3 roky

předpoklad: maturitní zkouška
precondition: Maturita examination

ISCED 353 / EQF 3
zkrácené studium (shortened courses with
VET certificate)
s výučním listem

ISCED 354 / EQF 4
nástavbové studium
(follow-up courses)
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1–2 roky (years)
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ISCED 344 / EQF 4

KONZERVATOŘE
(CONSERVATOIRES)

8 let

6 let

ISCED 354 / EQF 4

střední vzdělávání s maturitní zkouškou
(upper secondary education with Maturita examination)
obory gymnázií a lyceí
(general fields)

ostatní obory
(other fields)

8 let

4 roky (years)

6 let

4 roky

ISCED 353 / EQF 2

ISCED 353 / EQF 3

střední vzdělávání s výučním listem
(upper secondary education with VET certificate)
2 roky

ISCED 353/253 / EQF 2
(secondary
střední
education)
vzdělávání

3 roky

2 roky

ISCED 244 / EQF 2

11

6
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ISCED 244

8 let

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
(BASIC SCHOOLS)

8 let

0

vč. škol pro žáky se zdravotním postižením
(incl. schools for pupils with disabilities)

4

1. stupeň (primary education)
1.–5. ročník
(grade 1–5)

3
2
6

POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA

6 let

ISCED 100

1

9 let (years)

(lower secondary
education)

7.–10. ročník
(grade 7–10)
ISCED 244

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
SPECIÁLNÍ
(SPECIAL BASIC
SCHOOL)
1. stupeň
(primary education)

1.–6. ročník
(grade 1–6)
ISCED 100

9 let
1 rok

povinné předškolní vzdělávání (compulsory pre-school education)
3

2. stupeň

(COMPULSORY SCHOOL ATTENDANCE)

2. stupeň (lower secondary education)
6.–9. ročník
(grade 6–9)

7

1 rok

ISCED 244 / EQF 1
10.r.*

8

STŘEDNÍ ŠKOLY
(SECONDARY SCHOOLS)

ISCED 354 / EQF 4
(shortened courses with
zkrácené studium
s maturitní zkouškou Maturita examination)

10 let

MATEŘSKÉ ŠKOLY (NURSERY SCHOOLS)
zahrnuje školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, přípravný stupeň základní školy speciální, přípravné třídy základní školy
(incl. schools for pupils with special education needs, preparatory stage of special basic school, preparatory classes)
ISCED 020

Legenda (Explanatory notes):
státní doktorská zkouška (doctoral state examination)

základní vzdělání (basic education)

státní závěrečná zkouška (final state examination), státní rigorózní zkouška
(advanced study examination)**

základy vzdělání (basics of education)

absolutorium (graduate examination)

povinná školní docházka (compulsory school attendance)

maturitní zkouška (Maturita examination)

povinné předškolní vzdělávání (compulsory pre-school education)

absolutorium a/nebo maturitní zkouška (graduate examination and/or Maturita examination)***

přijímací řízení (admission procedure)

závěrečná zkouška v oborech středního vzdělání s výučním listem
(VET final examination in the fields of upper secondary education with VET certificate)

možnost další vzdělávací dráhy (possible progression routes)

závěrečná zkouška (VET final examination)

pracovní trh (labour market)

* Základní vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením ve třídách nebo školách s upraveným vzdělávacím programem může trvat 10 ročníků.
(Basic education for pupils with disabilities in classes and schools with modified educational programme can last 10 years.)
** Existují dva typy státní rigorózní zkoušky: a) zkouška v medicínských oborech, b) zkouška, kterou lze složit bez dalšího studia po získání titulu magistr (Mgr.).
(Two types of the advanced study examination exist: a) examination in medical fields, b) advanced study examination (without further study) after being awarded the Master's degree (magistr – Mgr.).)
*** Žáci konzervatoří mohou vykonat maturitní zkoušku nejdříve po čtvrtém ročníku, v osmiletém oboru tanec po osmém ročníku.
(Pupils of conservatoires can sit for a Maturita examination, but no sooner than after grade 4, in the eight-year field of dance after grade 8.)
Kódy ISCED odpovídají zařazení vzdělávacích programů, kódy EQF dosažené kvalifikaci. (ISCED codes relate to educational programmes, EQF codes to qualification attainment.)
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