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Nejmladší segment vzdělávací soustavy ČR, vyšší odborné školy (VOŠ) poskytují vzdělání na úrovni ISCED-A 650 a v EQF (Evropském rámci kvalifikací) jsou 
zařazeny do úrovně 6. Většinou tvoří jeden právní subjekt se středními odbornými školami a podle zřizovatele je dělíme na veřejné, soukromé a církevní. Dvě z nich 
mají status vysoké školy. Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání zakončeném maturitní zkouškou 
a poskytuje všeobecné a odborné vzdělávání pro výkon náročných odborných činností vyžadujících praxi. Praktická příprava u některých oborů tvoří během studia až 
14–16 týdnů (na pracovišti / praktické vyučování ve škole). Vzdělávací program musí získat akreditaci, kterou uděluje Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) poté rozhodne, zda je VOŠ zařazena do rejstříku škol. Délka vyššího odborného vzdělávání v denní formě je 
3 roky. Vzdělávání se může uskutečňovat i v dalších formách (večerní, dálkové, distanční a kombinované), které mohou být maximálně o jeden rok delší. Studium na 
VOŠ je ukončeno absolutoriem, které má tři části (zkouška z cizího jazyka, zkouška maximálně z tří odborných předmětů a obhajoba absolventské práce). Dokladem o 
dosažení vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Označení absolventa vyšší odborné školy, které se uvádí za jménem, je 
diplomovaný specialista (zkratka DiS.). 

Konzervatoře jsou specifickým typem střední a vyšší odborné školy, které se řídí odlišným režimem. Hudebně, pohybově a dramaticky nadaní žáci vykonávají jako 
součást přijímacího řízení talentovou zkoušku. Do šestiletých hudebních a dramatických oborů jsou přijímáni absolventi 9. ročníků základních škol. Do osmiletého 
oboru Tanec jsou přijímáni žáci po ukončení 5. ročníku základní školy, kteří potom v nižších ročnících konzervatoře plní povinnou školní docházku. Žáci konzervatoře 
mohou v průběhu vzdělávání složit také maturitní zkoušku (ISCED-A 354, EQF 4), nejdříve však po absolvování čtvrtého ročníku a v oboru Tanec po absolvování 
osmého ročníku. Šestileté a osmileté vzdělávání je zpravidla ukončeno absolutoriem. Dokladem je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa. Titul absolventa 
konzervatoře je diplomovaný specialista (zkratka DiS., uváděná za jménem, ISCED-A 650, EQF 6).  
 
Vysoké školy nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání. 
Bakalářské studium trvá 3–4 roky (ISCED-P 645, EQF 6). Absolvent může pokračovat v magisterském studijním programu. Magisterský studijní program je zaměřen 
na získání teoretických i praktických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí  jejich aplikace v praxi a na rozvinutí 
schopností v tvůrčí činnosti; v oblasti umění je zaměřen na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu. Magisterský studijní program navazuje na bakalářský. 
Standardní doba studia je 1–3 roky (ISCED-P 747, EQF 7). V případech, kdy to vyžaduje charakter studijního programu, nenavazuje magisterský studijní program na 
bakalářský studijní program; v tomto případě trvá 4–6 let (ISCED-P 746, EQF 7). Doktorský studijní program následuje v případě zájmu či potřeby po ukončení 
magisterského. Je zaměřen na výzkumnou činnost a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. 
Standardní doba studia je 3–4 roky (ISCED-P 844, EQF 8). 
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The newest segment in the education system of the Czech Republic, tertiary professional schools (VOŠ), provide education on ISCED-A 650 
level and are included in level 6 within EQF (European Qualification Framework). They mostly constitute one legal entity together with vocational 
secondary schools and are devided according to the educational authority into public, private and church ones. Two of them have a status of higher 
education institutions. Tertiary professional education develops and deepens knowledge and skills of the students acquired in secondary education 
with school-leaving examination and provides general and professional education for carrying out demanding professional activities requiring 
experience. In some of the fields, the practical preparation takes 14-16 weeks during study at the most (at the workplace/practical training 
at school). The education programme must obtain accreditation which is granted by Accreditation Commission for tertiary professional education. 
The Ministry of Education, Youth and Sports decides afterwards whether the VOŠ is included in the school register. The length of tertiary 
professional education in full-time study form is 3 years. The education can also take other forms (part-time, evening courses, distant and 
combined) which can be one year longer at the most. The study at VOŠ is concluded by „absolutorium“ (graduation examination) consisting of three 
parts (foreign language examination, examination in up to three vocational subjects and defence of a written assignment. The document certifying 
achievement of the education is the absolutorium report and the diploma. VOŠ graduates are awarded a degree “diplomovaný specialista” 
(a qualified specialist) which is stated after their name as “DiS”. 

 
Conservatories are a specific type of secondary education and tertiary professional schools with a different operating mode. Students talented 
for performing arts must take a talent examination as a part of the admission procedure. Students who completed grade 9 of basic school can be 
admitted in six-year music and dramatic art courses. Students who completed grade 5 of basic school can be admitted in an eight-year dance 
course. These students complete their compulsory school attendance in lower grades of the conservatories. Conservatory students can take 
an optional Maturita examination (ISCED-A 354, EQF 4) but only after completing grade 4 of the conservatory (grade 8 of the dance course). Six-
year and eight-year education are generally completed by the absolutorium. The document certifying achievement of this type of education 
is the absolutorium report and the diploma. Conservatory graduates are awarded a degree “diplomovaný specialista” (a qualified specialist) which 
is stated after their name as “DiS” (ISCED-A 650, EQF 6). 
 
Higher education institutions provide accredited study programmes and programmes of lifelong learning. A bachelor’s degree programme focuses 
on job preparation. Bachelor’s study takes 3-4 years (ISCED-A 640, EQF 6). Graduates can continue their study in Master’s degree programmes. 
A master’s degree programme focuses on gaining both theoretical and practical knowledge based on the current state of scientific knowledge, 
research and development, on applying it in practice and on developing skills in creativity; in the field of arts they aim at demanding arts training and 
talent development. A master’s degree programme follows a bachelor’s degree programme. The standard length of study is 1-3 years (ISCED-
A 740, EQF 7). In cases where the nature of a study programme so requires, a master‘s degree programme can be accredited without a previous 
bachelor’s degree programme; in those cases it lasts 4-6 years (ISCED-A 740, EQF 7). A completed master’s degree programme can be followed, 
in case of interest or need, by a doctoral degree programme. It focuses on scientific research and independent creative activity in the field 
of development or the  independent theoretical and creative activity in the field of art. The standard length of study is 3-4 years (ISCED-A 840, 
EQF 8). 
 

 


