·kolská soustava
âeské republiky
Základní údaje o zemi
Obyvatelstvo:
Rozloha:
Hustota obyvatelstva:
HDP na obyvatele:
Struktura zamûstnanosti:

Míra nezamûstnanosti:
Veﬁejné v˘daje na vzdûlávání:
Úãast na vzdûlávání (2001):

10,2 milionu
78 864 km2
130 obyvatel na km2
13 300 EUR (2001)
zemûdûlství 4,7 % (2001)
prÛmysl 40,6 % (2001)
sluÏby 54,6 % (2001)
9,6 % (duben 2003)
4,5 % (2001)

Vûk 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
% 100 99,8 92,6 72 47,8 28,1 20,3 18,8 15,6 10,8 7,1
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Pﬁed‰kolní vzdûlávání
Mateﬁská ‰kola je souãástí ‰kolské soustavy a je urãena dûtem od 3 do 6 let. PﬁestoÏe
pﬁed‰kolní vzdûlávání není povinné, mateﬁskou ‰kolu nav‰tûvuje 93,7 % zástupcÛ vûkové
skupiny pûtilet˘ch. Vzdûlávání ve vût‰inû mateﬁsk˘ch ‰kol je bezplatné, i kdyÏ rodiãe
mohou b˘t poÏádáni, aby hradili ãást provozních nákladÛ, nejvíce v‰ak do v˘‰e 30 %.
Povinná ‰kolní docházka
·kolní docházka je povinná od roku 1774. Povinné vzdûlávání trvá 9 let, obvykle od 6. do
15. roku dítûte, a ve vût‰inû pﬁípadÛ je poskytují základní ‰koly. PﬁestoÏe jsou vymezeny
spádové oblasti, v˘bûr ‰koly není niãím omezen. Na konci 5. roãníku základní ‰koly mohou
Ïáci pﬁejít na osmileté gymnázium a na konci 7. roãníku na ‰estileté gymnázium. Podmínkou
je sloÏení pﬁijímacích zkou‰ek pﬁíslu‰né ‰koly.
·kolní rok zaãíná 1. záﬁí a konãí 31. srpna následujícího roku. Vyuãuje se 5 dní v t˘dnu a jedna
vyuãovací hodina trvá 45 minut. Na 1. stupni (1.–5. roãník) mají Ïáci 22 aÏ 25 vyuãovacích
hodin t˘dnû, na 2. stupni (6.–9. roãník) 27 aÏ 30 hodin t˘dnû. V roce 2001/2002 bylo na
jednoho uãitele prÛmûrnû 15,2 ÏákÛ a prÛmûrn˘ poãet ÏákÛ ve tﬁídû ãinil 21,7. Jednotlivé
roãníky nav‰tûvují chlapci i dívky. Na 1. stupni vyuãuje v‰echny pﬁedmûty jeden uãitel, na
2. stupni se uãitelé obvykle specializují na dva pﬁedmûty.
Vzdûlávací cíle jsou stanoveny ve Standardu základního vzdûlávání. Za úãelem dosaÏení tûchto
cílÛ lze volit ze 3 schválen˘ch vzdûlávacích programÛ, jeÏ vymezují odpovídající uãební plán,
uãební osnovy a vyuãovací metody. KaÏdá ‰kola mÛÏe pouÏívat rÛzné vyuãovací metody a uãebnice ze seznamu, kter˘ schvaluje Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy. Îáci jsou
hodnoceni (uãiteli) na základû písemného a ústního projevu (a domácích úkolÛ) a známkováni
podle klasifikaãní stupnice od 1 do 5. PrÛbûÏné hodnocení je shrnuto na vysvûdãení na konci
kaÏdého pololetí. Na 1. stupni je povoleno i slovní hodnocení. Této moÏnosti vyuÏívá 8 %
uãitelÛ. Prospûch dûtí se rozebírá na schÛzkách s rodiãi. Îáci, kteﬁí mají nedostateãné v˘sledky,
musí pﬁíslu‰n˘ ‰kolní rok opakovat. Míra nedokonãenosti základního vzdûlání je 0,78 %.
Podíl ÏákÛ pﬁíslu‰né vûkové skupiny v %

Zdroj: Ústav pro informace ve vzdûlávání, âesk˘ statistick˘ úﬁad
Pﬁesah pﬁes 100 % je zpÛsoben odkladem povinné ‰kolní docházky, pﬁítomností dûtí mlad‰ích 3 let v mateﬁsk˘ch
‰kolách a opakováním roãníku na základních ‰kolách.

Stﬁedo‰kolské vzdûlávání
V âeské republice existují tﬁi základní typy stﬁedních ‰kol: v‰eobecná stﬁední ‰kola (gymnázium),
stﬁední odborná ‰kola (SO·) a stﬁední odborné uãili‰tû (SOU). Pﬁedpokladem pﬁijetí na tyto
‰koly je ukonãení povinné ‰kolní docházky a splnûní vstupních poÏadavkÛ. O obsahu pﬁijímacích zkou‰ek rozhoduje ﬁeditel ‰koly. Ten mÛÏe i rozhodnout, Ïe nûkteﬁí uchazeãi zkou‰ky
skládat nemusejí.
Gymnázium (ISCED 3A) poskytuje úplné stﬁední v‰eobecné vzdûlání. Ke studiu, které trvá
4 roky, se hlásí Ïáci z 9. roãníku základní ‰koly. Existují v‰ak i jiné typy gymnázií (viz v˘‰e).
Na konci studia skládají studenti maturitní zkou‰ku. V 1. roãnících gymnázií studuje 17,4
% v‰ech mlad˘ch lidí, kteﬁí nav‰tûvují stﬁední ‰koly. Z toho 7,95 % pﬁíslu‰né vûkové skupiny
nastupuje na gymnázium v niÏ‰ím vûku. ·kol tohoto typu je v âR 346 (témûﬁ 1/5 z nich jsou
‰koly soukromé).
Stﬁední odborná ‰kola (ISCED 3A, B) obvykle poskytuje úplné stﬁední odborné vzdûlání.
Studium trvá 4 roky a je ukonãeno maturitní zkou‰kou. Stﬁední odborné ‰koly poskytují
i niÏ‰í úroveÀ odborného vzdûlávání (dvou aÏ tﬁíleté programy). Pﬁipravují studenty na
odbornou práci pﬁibliÏnû ve 260 oborech. Vyuãovací doba je vûnována ze 40 % v‰eobecnû vzdûlávacím pﬁedmûtÛm a ze 60 % odborn˘m pﬁedmûtÛm. Praktická pﬁíprava
probíhá ve ‰kolních laboratoﬁích a dílnách. Na stﬁedních odborn˘ch ‰kolách studuje 37,5 %
mládeÏe a tento podíl stoupá. ·kol tohoto typu je v âR 804 (pﬁibliÏnû 1/4 z nich je soukrom˘ch).
Stﬁední odborné uãili‰tû (ISCED 3B) nabízí povût‰inou tﬁíleté (v nûkter˘ch pﬁípadech i dvouleté)
uãÀovské programy, které jsou zavr‰eny závûreãnou zkou‰kou a udûlením v˘uãního listu. Praktick˘ v˘cvik pﬁedstavuje pﬁibliÏnû polovinu vyuãovací doby a jeho cílem je osvojení manuálních dovedností. Stﬁední odborná uãili‰tû poskytují vzdûlávání pﬁibliÏnû ve 280
oborech. Tento typ stﬁední ‰koly nav‰tûvuje zhruba 45 % mlad˘ch lidí a tento podíl se zmen‰uje. Stﬁední odborná uãili‰tû nabízejí i ãtyﬁleté vzdûlávací programy zakonãené maturitní
zkou‰kou, které vedou k získání vy‰‰í odborné kvalifikace. AbsolventÛm tﬁílet˘ch uãÀovsk˘ch oborÛ je urãeno nástavbové studium umoÏÀující získání maturitní zkou‰ky. V âR je
565 stﬁedních odborn˘ch uãili‰È, z nichÏ pﬁibliÏnû 1/6 je soukrom˘ch.
Osnovy v‰ech stﬁedních ‰kol musí b˘t v souladu s poÏadavky pﬁíslu‰n˘ch vzdûlávacích
standardÛ, které schvaluje Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy.
Podíl mládeÏe nastupující na stﬁední ‰koly 2000–2001 (ISCED 3)

Zdroj: âesk˘ statistick˘ úﬁad

Terciární vzdûlávání
Vy‰‰í odborná ‰kola (ISCED 5B) poskytuje nezbytnou kvalifikaci pro v˘kon nároãn˘ch
odborn˘ch ãinností, které nevyÏadují vysoko‰kolsk˘ diplom. Vzdûlávací programy trvají od
dvou do tﬁí a pÛl let a jejich absolventi získávají titul „diplomovan˘ specialista“. V âR je
164 ‰kol tohoto typu (1/3 tvoﬁí ‰koly soukromé). Vy‰‰í odborné ‰koly poskytují vzdûlávání
pﬁibliÏnû ve 200 oborech a studenti platí ‰kolné.
Vysoko‰kolské instituce mohou b˘t univerzitního ãi neuniverzitního typu. Souhrnnû se
oznaãují pojmem vysoká ‰kola. Typ instituce je urãen jejím statutem a musí odpovídat
rozhodnutí Akreditaãní komise. Vysoké ‰koly poskytují vzdûlávání na tﬁech úrovních:
bakaláﬁské studijní programy (tﬁí aÏ ãtyﬁleté, ISCED 5B), magisterské studijní programy
navazující na bakaláﬁské studijní programy (jeden aÏ tﬁíleté, ISCED 5A) a magisterské
programy (ãtyﬁi aÏ ‰estileté, ISCED 5A). Bakaláﬁské a magisterské studijní programy jsou
otevﬁeny uchazeãÛm, kteﬁí sloÏili maturitní zkou‰ku a splnili pﬁíslu‰né vstupní poÏadavky
vãetnû pﬁijímací zkou‰ky. Pro pﬁijetí do navazujícího magisterského studijního programu je
podmínkou ﬁádné ukonãení studia v bakaláﬁském studijním programu.
Tﬁetí úroveÀ vysoko‰kolského vzdûlávání tvoﬁí doktorské studium (obvykle tﬁíleté, ISCED
6), které je urãeno absolventÛm magistersk˘ch programÛ. Tradiãní instituce univerzitního
typu nabízejí v‰echny typy studijních programÛ. Soukromé vysoké ‰koly, které jsou vysok˘mi ‰kolami neuniverzitního typu, nabízejí pﬁedev‰ím bakaláﬁské studium.
Vût‰ina univerzit se dûlí na jednotlivé fakulty. Na veﬁejn˘ch a státních vysok˘ch ‰kolách je
studium v ãeském jazyce bezplatné.
V souãasné dobû pÛsobí v âeské republice 56 státních (4), veﬁejn˘ch (24) a soukrom˘ch
(28) vysok˘ch ‰kol.
Správa
Ústﬁedním ﬁídícím orgánem pro oblast vzdûlávání je Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, které formuluje strategické dokumenty a návrhy pﬁíslu‰n˘ch zákonÛ. Mateﬁské,
základní, stﬁední a vy‰‰í odborné ‰koly spravují odbory ‰kolství samosprávn˘ch krajsk˘ch
orgánÛ, které pÛsobí ve 14 krajích âeské republiky. Do správy mateﬁsk˘ch a základních ‰kol
jsou zapojeny i obce.
Ústﬁedním kontrolním orgánem je âeská ‰kolní inspekce. Jejím úkolem je sledovat v˘sledky
vzdûlávání, kvalitu ﬁízení a efektivní vyuÏívání finanãních prostﬁedkÛ, a souãasnû zaji‰Èovat
dodrÏování závazn˘ch právních ustanovení na v‰ech úrovních s v˘jimkou vysok˘ch ‰kol.
V oblasti vysokého ‰kolství dohlíÏí na kvalitu poskytovaného vzdûlávání Akreditaãní komise,
která se na základû poÏadavku M·MT vyjadﬁuje k Ïádostem o akreditaci.
Financování
·koly jsou ve vût‰inû pﬁípadÛ financovány státem z rozpoãtu Ministerstva ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy (M·MT) a z rozpoãtÛ krajsk˘ch a obecních úﬁadÛ. Vût‰inou je uplatÀována
normativní metoda financování na jednoho Ïáka ãi studenta. Finanãní prostﬁedky na mzdy
zamûstnancÛ, uãebnice a uãební pomÛcky pﬁidûluje krajsk˘m orgánÛm Ministerstvo ‰kolství.
Provozní náklady a investiãní náklady hradí mateﬁsk˘m, základním, stﬁedním a vy‰‰ím odborn˘m ‰kolám krajské nebo obecní úﬁady. Vysoké ‰koly financuje M·MT. Veﬁejné v˘daje na
vzdûlávání dosáhly v roce 2001 4,5 % HDP.
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