Obory vzdělání
A.Středoškolské vzdělání - bez vyučního listu a maturity:
1.Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu
Jde o střední odborné (profesní) vzdělání, které je ukončeno závěrečnou zkouškou. Absolventi získají
vysvědčení (ne výuční list ani maturitu). Délka vzdělání je 2 roky.
2.Praktická škola
Jde o obory vzdělání pro žáky s těžšími a kombinovanými formami zdravotního postižení. Příprava je
neprofesní, zaměřená na poskytování základních dovedností pro život, absolventi získají vysvědčení
(ne výuční list). Délka vzdělání je 1 nebo 2 roky.

B.Středoškolské vzdělání - s výučním listem:
1.Střední odborné vzdělání s výučním listem
Jde o profesní přípravu v tradičních učebních oborech středních odborných učilišť. Absolventi získají
výuční list a mohou pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Délka vzdělání je 3 roky.
2.Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
Jde o odborné (profesní) vzdělání v oborech s nižšími nároky na všeobecnou a odbornou přípravu.
Absolventi získají výuční list a jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických
povolání. Po absolvování je velmi problematické pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturitní
zkoušky. Doba přípravy je 2 nebo častěji 3 roky.

C.Středoškolské vzdělání - s maturitou:
1.Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
Jde o střední vzdělání s profesním charakterem, které připravuje žáky pro náročná dělnická povolání
a nižší řídicí funkce. Významnou součástí studia je odborný výcvik. Absolventi získají maturitní
vysvědčení a mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. Délka studia
je 4 roky.
2.Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Jde o vzdělávání s profesním charakterem, které připravuje žáky pro střední odborné činnosti a nižší
řídicí funkce. Absolventi získají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo
vyšším odborném vzdělávání. Délka studia je 4 roky.

3.Úplné střední všeobecné vzdělání (na gymnáziu)
Příprava má všeobecný neprofesní charakter. Absolventi získají maturitu a jsou připraveni pro
vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělávání. Existují tři varianty studia: 4leté, 6leté a 8leté.

D.Středoškolské vzdělání – konzervatoře:
Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
Jedná se o studium v uměleckých oborech. Absolventi získají vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři
a diplom absolventa konzervatoře, za jménem pak mohou uvádět označení DiS. (jako "diplomovaný
specialista"). Vzdělání lze ukončit i maturitní zkouškou. Délka většiny oborů trvá 6 let a je určena
uchazečům po splnění povinné školní docházky. Výjimku tvoří obor Tanec, který trvá 8 let a je určen
uchazečům po 5. ročníku základní školy.

