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Školy v České Republice 
         

Školský systém v České republice zahrnuje tyto školy spadající pod dohled 

ministerstva školství: 

 Mateřské školy 

(Kindergärten) 

 Základní školy – od 6 let  

(Grundschulen) 

První stupeň = 1. – 5. třída 

Druhý stupeň = 6. – 9. třída 

 Gymnázia – ukončují se maturitní zkouškou 

(Gymnasium) 

Gymnázia jsou čtyřletá (po 9. třídě základní školy) 

Nebo osmiletá, případně i šesti či sedmiletá – vždy po ukončeném 

odpovídajícím ročníku základní školy. 

 Střední školy a Střední odborné školy (Oberschulen und Fachoberschulen - in 

Tschechien Mittelschulen genannt) 

(Střední školy, Střední odborné školy) 

Jedná se o školy s obory technickými, stavebními, strojírenskými, 

zdravotnickými, pohostinského zaměření, elektrotechnické, obchodní 

akademie,…. Dále pak konzervatoře a akademie umělecky zaměřené. 

Tyto školy se navštěvují po ukončené základní škole, studium trvá 

zpravidla 4 roky a je ukončené maturitní zkouškou.  

 Střední odborná učiliště                

(Berufliche Oberschulen) 

Navštěvují se po základní škole a vzdělávání se týká oborů řemeslného 

zaměření. Vzdělávání trvá zpravidla 3 roky a je ukončené závěrečnou 

zkouškou a získáním výučního listu. 

Žáci absolvují zpravidla jeden týden teoretického vzdělávání ve škole a 

týden praktického vyučování v dílnách či provozech patřících škole 
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nebo v reálných podnicích, se kterými školy uzavírá za tímto účelem 

smlouvu. 

Po vyučení mohou žáci pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu a 

získat tak maturitní vysvědčení. 

 Integrované střední školy 

            (Integrierte Oberschulen) 

           Je to název některých středních škola středních odborných učilišť. 

 Speciální školy 

            (Förderschulen) 

            Nabízejí vzdělávání dětem a mládeži, které je přizpůsobené jejich 

            zdravotnímu stavu či obdobnému požadavku. 

 Vyšší odborné školy  

             (Höhere Fachbildung) 

             Studium trvá zpravidla 3 roky po maturitě, je silně prakticky zaměřené, 

             Nemá status vysokoškolského studia. Absolventy jsou pak 

diplomovaní specialisté (Dis.) 

 Vysoké školy a university  

             (Hochschulen und Universitäten) 

             Studium je možné po maturitě, může mít tři stupně: 

 Bakalářské studium (trvá 3 až 4 roky), Titul: Bc. 

 Magisterské studium 

 (další 2 roky po bakalářském studiu nebo zpravidla 5 let celkově 

Tituly: Ing., Mgr., MUDr.,… dle oboru studia 

 Doktorské (doktorantské), Titul: Ph.D. 

 

 Umělecké a hudební školy 

             (Základní umělecké školy) 

Tyto školy navštěvují talentové školou povinné děti ve svém volném čase. 

Bývá zde hudební výchova, taneční, umělecká či literárně dramtická. 

 Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 

              (Sprachschulen mit staatlicher Sprachprüfungsbefugnis) 

Pro všechny, kteří se chtějí učit cizím jazykům. Od malých dětí po dospělé.  
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Školy mohou být státní, veřejné, soukromé církevní.  
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