
Zařazení vzdělávacích programů v ČR do mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání ISCED-97

Program

část 

programu

v jedné 

úrovni

Předškolní vzdělávání

0 x x x 

0 x x x 

0 x x x 

Základní vzdělávání

1. stupeň 1 2C x 2. stupeň 2C

1. stupeň 1 2A x 2. stupeň 2A

2. stupeň 2C 2C x 1. stupeň 1

2. stupeň 2A 2A 2B 1. stupeň 1

1.– 2. ročník 2A 3A x vyšší roč. 3A

1.– 4. ročník 2A 3A x vyšší roč. 3A

1.– 4. ročník 2A 5B x vyšší roč. 3B

2C 2C x x 

2A 2A x x 

Střední vzdělávání

2C 2C x x 

 3A 3A x x 

3.– 6. ročník 3A 3A x nižší ročníky 2A

5.– 8. ročník 3A 3A x nižší ročníky 2A

obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou (bývalé obory SOŠ a SOU) 3A 3A x x 

5.– 6.ročník  3B 5B x poslední 2 ročníky 5B

1.– 4.ročník  3B 5B x poslední 2 ročníky 5B

1.– 5.ročník 3B 5B x poslední 2 ročníky 5B

3C 3C x x 

3C 3C x x 

3C 3C x x 

3C 3C x x 

4A 4A x x 

zkrácené vzdělání v oborech ukončených maturitní zkouškou 4A 4A x x 

pomaturitní studium na školách s právem státní jazykové zkoušky 4A 4A x x 

zkrácené vzdělání v oborech ukončených výučním listem 4C 4C x x 

rekvalifikační kurzy na škole vyžadující předchozí vzdělání na střední škole
7) 4C 4C x x 

rekvalifikační kurzy v délce od 6 měsíců do 2 let pro absolventy SŠ 4C x x x 

4A 4A x x 

Vyšší odborné vzdělávání

5B 5B x x 

poslední dva 

ročníky 
5B 5B x x 

Vysokoškolské studium

5A – středně 

dlouhé první 

programy

5A – první 

programy
x 5)

5A – středně 

dlouhé první 

programy

5A x x 

5A – dlouhé 

první programy
5A x x 

5A – navazující 

studium
5A x x 

5B 5B x x 

5A 5A x x 

6 6 x x 

Komentáře:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

vzdělávání absolventů středních škol organizované vysokou školou 

Poznámka

základní škola speciální

základní škola (bez základní školy speciální)

základní škola speciální

základní škola (bez základní školy speciální)

obory gymnázií 6leté 

enrolments
1)

graduates
2)

program 

ukončený
3)

program 

neukončený
4)

obory středního vzdělání

obory gymnázií 8leté

konzervatoře: obor tanec (8letý)

kurzy pro získání základů vzdělání

kurzy pro získání základního vzdělání

obory praktická škola 1letá, 2letá

obory gymnázií 4–5leté

další vzdělávání pro absolventy bakalářských studijních programů nebo VOŠ 

(nesměřující

k udělení titulu) – rozšiřující vzdělání 

obory gymnázií 6leté

obory středního vzdělání s výučním listem

studium  jednotlivých předmětů na střední škole

nástavbové studium

obory gymnázií 8leté

konzervatoř: obor tanec (8letý)

konzervatoř: 6leté obory

konzervatoř: 7leté obory

Střední vzdělání s výučním listem

Studium koncipované jako 1. stupeň vysokoškolského studia, po jeho ukončení je možno pokračovat v magisterských studijních programech.

Studium organizované pro absolventy středních škol na vysokých školách (rekvalifikační kurzy, nulté ročníky).

přípravné třídy pro děti se sociálním znevýhodněním

rekvalifikační kurzy ukončené závěrečnou  zkouškou

vysoké školy – magisterské studijní programy v délce 5–6 let, včetně udělení 

akademického titulu

vysoké školy – magisterské studijní programy navazující (na bakalářské 

studium)

Cílový stupeň vzdělání absolventů programu.

Stupeň vzdělání absolventů u nedokončeného programu.

doktorský studijní program ukončený titulem Ph.D.
další vzdělávání pro absolventy magisterských studijních programů 

Děti, žáci, studenti na dané úrovni vzdělávání (enrolment).

Graduates – absolventi. Žáci, kteří dokončili danou úroveň programu. Nemusí být absolventy programu jako celku.

mateřská škola

přípravný stupeň základní školy speciální

Úroveň vzdělávání                                                                                                                                                                    

(typ a druh školy, která je poskytuje)

Úroveň ISCED-97

vyšší odborná škola

konzervatoř

vysoké školy – bakalářské studijní programy
5)

vysoké školy – magisterské studijní programy 4leté 


