
  
 

Dopisy a formuláře pro rodiče žáků s OMJ jsou koncipovány tak, aby je mohlo využít co nejvíce škol. Z toho důvodu jsou ve formulářích často na výběr různé možnosti. Je důležité, aby si škola (ředitel/třídní učitel...) materiály prošla a upravila si 
je dle svých konkrétních potřeb a okolností. Z nabízených možností může škola škrtat, kroužkovat, nebo části textu z materiálu vymazat. Formuláře pak škola vyplní podle vlastních potřeb.  Pozor, pokud budete upravovat text výše uvedeným 
způsobem, upravte také příslušnou jazykovou verzi pro rodiče. 

 

Dostupné z  portálu www.inkluzivniskola.cz, vytvořeného společností META, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Provoz portálu je spolufinancován 
z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. 
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Vzdělávací systém v České republice 

Graf znázorňující český systém školství: 
 
 

Vysokoškolské vzdělávání (věk 19 let a výše) 

Vysoká škola/Univerzita (VŠ) 

↑ 

Vyšší odborné vzdělávání (věk 19 let a výše) 

Vyšší odborná škola (VOŠ), Nástavbové studium SŠ 

↑ 

Střední vzdělávání (věk 15 - 19 let) 

Střední škola (SŠ), Střední odborné učiliště (SOU), Gymnázium, Konzervatoř 

↑ 

Základní vzdělávání (věk 6 - 15 let) 

Základní škola (ZŠ) 

↑ 

Předškolní vzdělávání (věk 3 - 6 let) 

Mateřská škola (MŠ) 

 

 

 

 

 

 

 سیستم تعلیمی در جمهوری چک
:سیستم تعلیمی در چک نماد   

 
 

(و باالتر از آن  ۱۹سن عالی ) حصیالت ت  
پوهنتونمکتب عالی /   

↑ 

و باالتر از آن ( ۱۹) سن  باالترحرفوی  تحصیالت  
 مکتب حرفوی باالتر

↑ 

 تعلیمات متوسط ) از سن ۱۹-۱۵ (
 مکتب ابتدائیه، مکتب حرفوی متوسطه، گمنازیوم، مکتب ابتداییهء هنرهای رقص، موسیقی و آواز خوانی

↑ 

( ۱۵ -۶از سن تعلیمات ابتدائیه )  
 مکتب ابتدائیه

↑ 

(۶-۳) از سن تعلیمات آمادگی قبل از مکتب   
 کودکستان

 

http://www.inkluzivniskola.cz/
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Střední vzdělávání - střední školy (SŠ) a učiliště (SOU) 
 

Typy středních škol: gymnázia, střední odborné školy (SOŠ) a střední 
odborná učiliště (SOU).  

Gymnázia a SOŠ 

Gymnázia nabízejí všeobecné střední vzdělání. Střední odborné školy 
poskytují výuku, která se zaměřuje na konkrétní profese (obchodní 
akademie, střední průmyslové školy, střední zdravotnické školy, apod.). 
Studium na gymnáziu a na SOŠ je zakončené maturitní zkouškou a trvá 
4 roky.  

Součástí maturitní zkoušky je zkouška z českého jazyka a literatury (kterou 
musí absolvovat i žáci s odlišným mateřským jazykem), matematiky nebo 
cizího jazyka a minimálně dvou dalších předmětů. Žáci, kteří se za posledních 
8 let vzdělávali alespoň 4 roky mimo ČR nebo mají doporučení 
od pedagogicko-psychologické poradny, mohou mít u maturitní zkoušky 
úlevu ve formě prodloužení doby konání zkoušky a možnosti využití slovníku. 

Dokladem o ukončení vzdělání je maturitní vysvědčení. Po úspěšném složení 
maturitní zkoušky mohou absolventi pokračovat ve studiu na vysoké škole. 

 

SOU 

Střední odborná učiliště (SOU) připravují absolventy na konkrétní profese 
(kuchař, kadeřník, prodavač, truhlář, elektrikář, apod.). Obory na SOU jsou 
zakončené získáním výučního listu a jsou tříleté. Žáci středních odborných 
učilišť skládají závěrečné zkoušky a úspěšní absolventi získávají výuční list 
jako doklad o ukončení vzdělání. 
Na tříleté obory může student navázat dvouletým nástavbovým studiem 
zakončeným maturitní zkouškou. 
Přehled středních škol, včetně konkrétních oborů, je na: 

http://www.infoabsolvent.cz/. 

هطوستمکاتب م – وسطتم تصیالحت  
ه.متوسطحرفوی مکاتب م، زیوگمنا: مکاتب متوسطه انواع  

 
 

متوسطهگمنازیوم و مکاتب حرفوی   

مشخص به تحصیالت در مکاتب متوسط حرفوی میباشد.  عمومیتحصیالت متوسطه در گمنازیوم 

صحی، و مکاتب متوسطهء صنعتی، مکاتب متوسطهء اکادمی تجارتی،یک رشتهء خاص میباشد )

و در اخیر دورهء ب حرفوی چهار سال طول میکشد مکاتو  تحصیالت در گمنازیوم غیره (.

.امتحانات نهائی اخذ میگرددچهار ساله در این مکاتب  تحصیلی  

 

شان زبان  لی که زبان مادریاطفا)شامل میباشد زبان و ادبیات چکیامتحان  امتحانات نهائیدر این 

دو مضمون و حداقل  لسان خارجیریاضی یا د(، را سپری نماینباید این امتحانات دیگریست هم 

سال تحصیالت خود را در خارج از  ۴سال اخیرحداقل  ۸شاگردانیکه در  دیگر شامل میباشد.

، در جریان شته باشندمعلم روانشناس داتصدیق از دفتر یا اگر  سپری نموده اندجمهوری چک 

با خود دگشنری هم بیآورند. ننداو همچنان میتو داده میشودامتحان برایشان وقت بیشتر   

 

موفقانه سپری ی را نهائگاه امتحانات هر میباشد.هائی پارچهء امتحان نتصدیق ختم درهء چهارساله 

ند.پیدا کن هاد در تحصیالت عالی رمیتوانننمایند ،   

 

 

ساله ۳مکتب متوسطهء حرفوی   

این مکتب شاگرد را در رشته های)آشپزی، سلمانی،فروشنده، نجاری،برقی و امثال آن ( آماده 

سند تحصیلی برایشان داده میشود، در ساله بوده و در اخیر  ۳میسازد. تحصیالت در این مکاتب 

 صورتیکه امتحانات نهائی را سپری نمایند.

 
 بعد از تحصیالت سه ساله شاگرد میتواند تحصیالت خود را در مکتب حرفوی دوساله ادامه دهد.
 لست مکاتب  حرفوی و رشته ها دراین  آدرس انترنیتی موجود میباشد:
http://www.infoabsolvent.cz/.  
  

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
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Podpora žáků bez dostatečné znalosti jazyka 

Žáci, kteří přichází do SŠ bez dostatečné znalosti jazyka nebo česky neumí vůbec, 
mají stejně jako na ZŠ nárok na další podporu v podobě výuky češtiny (až 3 hodiny 
týdně), ale i na podporu v běžné výuce (např. přizpůsobením výuky, aktivit a úkolů, 
případně asistentem pedagoga). Žák má také v případě nedostatečné znalosti nebo 
neznalosti jazyka nárok na přizpůsobené hodnocení a úpravu obsahů vzdělávání. Ty 
by měla škola zpracovat do Individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který rodiče 
žáka/plnoletí žáci potvrzují podpisem. Žáci mají také nárok na úpravu podmínek při 
skládání maturitní zkoušky či závěrečné zkoušky.  

Podmínkou podpory je návštěva školského poradenského zařízení (Pedagogicko-
psychologická poradna/PPP), které dá škole doporučení. Více v části 
https://www.inkluzivniskola.cz/jak-muze-byt-podporeno-vase-dite-ve-vzdelavani.  

Přijímací řízení 

Pro přijetí na střední školu je potřeba absolvovat přijímací řízení. Na maturitní 
obory se skládají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z 
matematiky. Střední školy mohou mít také vlastí školní přijímací zkoušky. Může se 
jednat o talentovou zkoušku či zkoušku zručnosti, zkoušku z cizího jazyka, zkoušku 
fyzické zdatnosti apod. 

Na tříleté učební obory se přijímací zkoušky většinou nekonají (výjimkou jsou obory 
s talentovou zkouškou). O přijetí většinou rozhoduje průměr všech známek na 
vysvědčení za 8. a 9. třídu. 
Termín odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je 1. 3. Zájemce si v 
1. kole může podat dvě přihlášky. Přihlášku si vyplňují zájemci o studium sami. 
Žákům 9. tříd může pomoci škola a následně ředitel školy potvrzuje vyplněný 
prospěch na přihlášce. Pokud žák ukončil ZŠ v zahraničí, musí doložit prospěch 
ověřenými kopiemi vysvědčení, které nechá přeložit do českého jazyka.  
Některé střední školy vyžadují potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu 
(to stojí cca 200 Kč). Výsledky 1. kola přijímacího řízení jsou známy na přelomu 
dubna a května.  
Žáci bez dostatečné znalosti nebo bez znalosti jazyka mají nárok na úpravu 
podmínek konání přijímací zkoušky. K úpravě podmínek potřebují také doporučení 
z PPP. 
 

زبان یکاف مهارت بدون شاگردان ازحمایت   

،حق حمایت آشنائی با  هستند مکتب متوسطه بهچکی  زبان از یکاف شناخت بدون که شاگردان
 عنوان بهمکتب  ) یعاد یها تیفعالحمایت در  بلکه ،(هفته در ساعت ۳زبان چکی را دارند  )

است(. در صورتیکه شاگرد  معلمی اریدست ای ،کار های خانگی ها، تیفعال و انطباق میرژ، مثال
آمادگی  کامل به زبان چکی ندارد ، حق اینرا دارد که نمرات و درس هایش مطابق به آمادگی اش 

د، بعدا" والدین با این طرح اعیار گردد. این تغئرات را مکتب در طرح تکامل فردی شامل میساز
  با امضآء خود موافقت مینمایند.

تغیر نماید.ند که شرایط امتحانات نهائی شان حق دارشاگردان   

 یها هیتوص که است( یروانشناخت مشاوره) مشاوره مرکز کی از دیبازد - یبانیپشت طیشرا
.بخش در شتریب. دهد یم ارائه را مدرسه  

https://www.inkluzivniskola.cz/jak-muze-byt-podporeno-vase-dite-ve-

vzdelavani  

 
 طریقهء پذیرش

رشته از هر . دورهء پذیرش قبول شودشاگرد در  است تاضرور کتب متوسطهبرای پذیرش در م

شامل  تواندیم امتحاناتاین  .وادبیات چکی و ریاضیبه شمول زبان  دارد جداگانه خود امتحان

   و آمادگی جسمی باشد.،مهارت،لسان خارجی امتحان استعدادی
 

و  ۸برای پذیرش تحصیالت سه ساله امتحان پذیرش ضرور نیست. برای قبولی تنها نمرات صنوف 

کافییست . تاریخ ثبت نام در پروسهء قبولی اول ماه مارچ میباشد. شاگرد میتواند در پروسهء اول  ۹

.  فورمهء قبولی را دوبار بدهد. برای شاگردان صنف نهم مکتب  و مدیر مکتب متواند کمک نماید

اگر شاگرد تعلیمات خود را در کشور دیگری انجام داده باشد پارچهء امتحانات را باید با خود 

 بیآورد، این پارچه  را باید به زبان چکی ترجمه نماید. 
 ۲۰۰بعضی مکاتب تصدیق داکتر از صحتمندی طفل را نیز میخواهند ) قیمت تصدیق تقریبا" 

بین ماه های اپریل ومی معلوم میگردد.کرون چکی میشود ( . نتایج دورهء اول   

 شاگردان حق دارند که شرایط امتحانات قبولی شان تغیر نماید.

 یها هیتوص که است( یروانشناخت مشاوره) مشاوره مرکز کی از دیبازد - یبانیپشت طیشرا
.بخش در شتریب. دهد یم ارائه را مدرسه  

 
  

https://www.inkluzivniskola.cz/jak-muze-byt-podporeno-vase-dite-ve-vzdelavani
https://www.inkluzivniskola.cz/jak-muze-byt-podporeno-vase-dite-ve-vzdelavani
https://www.inkluzivniskola.cz/jak-muze-byt-podporeno-vase-dite-ve-vzdelavani
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Postup po přijetí na SŠ 

Pokud byl uchazeč přijat ke studiu, vyzvedne si ve své základní škole tzv. 
zápisový lístek a vyplněný ho do 10 pracovních dnů od data zveřejnění 
výsledků přijímacího řízení zanese na střední školu, kam byl přijat. Žáci, kteří 
se nehlásí přímo ze základní školy nebo chodili na ZŠ v zahraničí, požádají o 
zápisový lístek krajský úřad. 

 

Odvolání proti nepřijetí 

Pokud uchazeč nebyl přijat v 1. kole, může podat odvolání. Odvolání je 
nutné podat do 3 pracovních dnů ode dne obdržení písemného rozhodnutí o 
nepřijetí. Pokud uchazeč v 1. kole neuspěl, může si podat přihlášky v 
druhých a dalších kolech přijímacího řízení, které vypisují SŠ, kde zbyla 
volná místa. Počet přihlášek pak není omezen. 

 

 

Poplatky a formy studia 

Vzdělávání je na veřejných středních školách bezplatné, hradí se pouze 
učební pomůcky, školní výlety apod. Na soukromých středních školách 
se platí školné. Studovat lze střední školu i dálkovou formou (např. zájemci, 
kteří si chtějí doplnit vzdělání při zaměstnání). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
قبولی در مکتب متوسطهبعد از   

الی ده روز کاری به مکتب اسناد قبولی خود را از مکتب ابتدائیه شود در صورتیکه شاگرد قبول 

ن آ، باید باشندسر رسانده خود را در خارج به  ابتدائیه برساند.شاگردانیکه تعلیماته باید سطومت

  .ز شعبهء والیتی شهرداری بدست آورندتصدیق را ا
 

 
 
 
 
 

عدم قبولیدفاعیه در صورت   
از باید الی سه روز کاری  را دفاعیهبدهد. اگر شاگرد در پروسهء اول قبول نشد ، میتواند دفاعیه 

محول  مدوپروسهء برای به مکتب و تقاضا نامهء خود را  است تحریری بسپاردروزیکه رد شده 

  ها محدود نیست.ها تعداد تقاضانامه  ن پروسهیدر ا نماید.

 
 

 

 
 

 مصارف و اشکال تحصیل

حصیالت در مکاتب متوسطهء دولتی رایگان میباشد، مصارف از طرف والدین صرف در ت

خصوص قرطاسیه، سیر عملمی و غیره پرداخته میشود. در مکاتب متوسطهء شخصی تحصیل 

 رایگان نمیباشد. مکتب متوسطه به شکل شبانه نیز پیشبرده میشود. 
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Vyšší odborné vzdělávání (VOŠ) 
Vyšší odborné vzdělávání (VOŠ) je určeno studentům, kteří úspěšně ukončili 
střední školu maturitní zkouškou. VOŠ nabízí možnost dalšího zvyšování 
kvalifikace. Ve srovnání se studiem na vysoké škole jsou obory zaměřeny 
především na praktickou profesní orientaci a trvají zpravidla 3 roky. 
Postup s podáním přihlášek a odvoláním je obdobný jako u přihlášek 
na střední školu. Za podání přihlášky se platí správní poplatek ve výši 500 Kč. 
Studium na vyšších odborných školách je zpoplatněno – na soukromých VOŠ 
bývá školné vyšší. Informace o výši školného lze zjistit z webových stránek 
školy. 
Studium na VOŠ je zakončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky 
z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské 
práce. Úspěšnému absolventovi je udělen titul diplomovaný specialista, 
ve zkratce DiS., uváděný za jménem.  
Přehled VOŠ je na http://www.infoabsolvent.cz/. 
 

Vysokoškolské vzdělávání (VŠ) 
Podmínkou pro studium na vysoké škole (VŠ) je úspěšné ukončení SŠ 
maturitní zkoušku. Za podání přihlášky se platí poplatek ve výši 500 – 650 Kč. 
Přihlášky se většinou dají vyplnit elektronicky – on-line formuláře spolu 
s informacemi o přijímacím řízení jsou na webových stránkách VŠ v sekci 
„informace pro uchazeče/zájemce o studium“. 
Na oborech českých veřejných vysokých škol, kde probíhá výuka v češtině, 
se neplatí školné. Studium na soukromých vysokých školách nebo studium 
na veřejné vysoké škole v cizím jazyce je zpoplatněné. 
Bakalářské studium trvá 3 roky a je zakončeno státní závěrečnou zkouškou 
a získáním titulu bakalář, ve zkratce Bc., psaným před jménem. Navazující 
magisterské studium je dvouleté, a zakončené státní závěrečnou zkouškou. 
Absolventi získají titul magistr, ve zkratce Mgr., nebo inženýr, ve zkratce 
Ing., který se uvádí před jménem. Překročení standardní délky studia 
na veřejných vysokých školách je zpoplatněno. 
Přehled VŠ je na http://www.infoabsolvent.cz/.  

باالتر مکتب حرفه ای  
تفاوت  .دنماینموءفقانه سپری امتحان کانکور را  برای شاگردانیست که توانسته انداین مکتب 

این مکتب مدت  یس میگردد.تدر به صورت عملیمسلک  این مکتب با مکتب عالی این است که
تقاضانامه مبلغ پول اعیه مانند مکاتب متوسطه میباشد. پروسهء تقاضانامه و دف. میباشدل اس هس

کرون چکی میباشد.۵۰۰  
انترنیتی  ایتس رقیمت تر میباشد. معلومات را دحرفه ای باالتر شخصی  تحصیالت در مکتب

.میتوانید دریافت نمایید  
  
 

مضامین لسان،امتحان نهائی شامل امتحان  میرسد.نهائی به پایان با امتحان دراین مکاتب  تحصیالت

موجود است:حرفه ای در این سایت لست مکاتب  میباشد.پروژهء مونوگراف حرفه  ای و   
 http://www.infoabsolvent.cz/. 
 
 
 
 

 تحصالت عالی
کرون چکی  ۶۵۰-۵۰۰مبلغ . است برای ادامهء تحصیالت عالیشرط  متوسطهتمام کردن مکتب 

تی قابل قبولی در سایت اتنرنیمعلومات در مورد پروسهء پرداخته میشود. مصارف تقاضانامه 

  همچنان با فورم تقاضانامهء الکترونیکی. دسترسی میباشد.

 
پرداخت هزینهء تحصیل به زبان چکی تدریس میگردد مضامین که های دولتی چک   هنتونودر پ

که زبان های خارجی تدریس میگردد  ن های دولتیپوهنتوو  شخصی هایپوهنتون نمیشود.در 

نهائی و با امتحانات سال را دربر میگیرد  ۳میباشد.تحصیالت لیسانس هزینهء تحصیل قابل پرداخت 

ماستری مدت دوسال برای دورهء تحصیل ادامهء .   لیسانسموقف  کسب با، یابددولتی خاتمه می 

مدت تحصیالت . ویا انجنیر ماستر ،با کسب موقف دولتی  با ختم امتحانات نهائی اشد میب

 هزینهء تحصیل قابل پرداخت میباشد.در پوهنتون های دولتی  غیر آندر  همین گونه میباشد استندرد

  
                                  http://www.infoabsolvent.cz/.پوهنتون ها در این صفحه:لست  
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