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SOUSTAVA ŠKOL 
 
 

Soustava škol byla určována školskými zákony. Tyto zákony a prováděcí vyhlášky k nim určovaly i délku studia. 
 

Orientační přehled hlavních typů škol a délka docházky v letech 1948 – 1989: 
 

1948/1949 – 1952/1953 (zákon o základní úpravě jednotného školství, č. 95/1948 Sb.) 

národní škola 5 let studia x základní vzdělání 
(1. a 2. stupeň) střední škola 4 roky studia x 

základní odborná škola  
(– učňovské) 

3 roky studia vyučení 

odborná škola 2 – 3 roky studia  

vyšší odborná škola (pro průmysl, zemědělství, 
obchod, ženská povolání, uměleckou činnost, 
sociální a zdravotní službu atd). 

4 – 5 let studia maturitní zkouška 
střední vzdělání 
(3. stupeň) 

gymnázium 4 roky studia maturitní zkouška 
Povinná školní docházka: 9 let 

 
1953/1954 – 1960/1961 (zákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů č. 31/1953 Sb.) 

národní škola*) 5 let studia x 

(osmiletá) střední škola osm let studia x základní vzdělání 
(1. a 2 stupeň) 11letá střední škola – prvních osm 

postupných ročníků 
osm let studia x 

jedenáctileté střední školy 4 roky studia maturitní zkouška 

pedagogické školy 4 roky studia maturitní zkouška 

odborná učiliště zpravidla 3 roky studia vyučení 

střední vzdělání 
(3. stupeň) 

odborné školy 3 – 4 roky studia zakončení dle typu školy 

vyšší odborné 
vzdělání 

vyšší pedagogické školy 2 roky studia  

Povinná školní docházka: 8 let 
*) Na území hl. m. Prahy zachovány dle §4 odst. 3 zákona č. 31/1953. 

 
1960/1961 – 1984 (zákon o soustavě výchovy a vzdělávání č. 186/1960 Sb.) 

základní vzdělání  
(1. a 2. stupeň) 

základní devítiletá škola 9 let x 

odborné učiliště zpravidla 2 – 3 roky vyučení 

učňovská škola zpravidla 2 – 3 roky vyučení 

SŠ pro pracující stanoveno zvl. předpisy  

odborné školy (nižší vzdělání technického, 
ekonomického, administrativního směru aj.) 

2 – 3 roky  

střední odborná škola (vzdělání pro učitelství 
na MŠ, střední technické, ekonomické, 
zdravotnické atd.) 

4 roky maturitní zkouška 

SVVŠ*) 3 roky maturitní zkouška 

střední vzdělání  
(3. stupeň) 

konzervatoře 4 roky maturitní zkouška 

podniková technická škola pro pracující se 
středním vzděláním 

nejméně 2 roky  

vyšší vzdělání 
vyšší odborné vzdělání příslušných ročníků 
konzervatoří a podnikových institutů 

2 / 2 a více let  

Povinná školní docházka: 9 let 
*) = střední všeobecně vzdělávací škola 
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Zákon č. 168/1968 Sb. znovu zavedl od školního roku 1969/1970 čtyřletá gymnázia místo dosavadních tříletých SVVŠ. 
 

1978/1979 – 1984 (zákon o opatřeních v soustavě základních a středních škol č. 63/1978 Sb.) 

základní škola 8 let x základní vzdělání  
(1. a 2. stupeň) základní devítiletá škola 9 let x 

4 roky závěrečná učňovská zkouška; 
maturitní zkouška 

střední odborné učiliště 

2 – 3 roky závěrečná učňovská zkouška 

gymnázium 4 roky maturitní zkouška 

střední odborná škola (technickohospodářské, 
zdravotnické, sociálně právní, výtvarné, 
pedagogické, administrativní vzdělání) 

4 roky maturitní zkouška 

konzervatoř 4 roky maturitní zkouška 

SŠ pro pracující 2 – 3 roky maturitní zkouška 

odborná škola 2- 3 roky absolvování posledního 
ročníku 

odborné učiliště*) 2 – 3 roky závěrečná učňovská zkouška 

střední vzdělání  
(3. stupeň) 

učňovská škola*) dle délky učebního poměru 
Povinná školní docházka: pro žáky základních škol - 10 let; pro žáky základních devítiletých škol - 9 let. 
*) Též vyučovaly 4letým oborům, zakončeným maturitní zkouškou. 

 
 

1984 – (2004) (zákon o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol č. 29/1984 Sb.) 

základní vzdělání  
(1. a 2. stupeň) 

základní škola 8 let x 

střední vzdělání nejméně 2 roky závěrečná zkouška 
střední odborné učiliště 

4 roky maturitní zkouška 

gymnázium 4 roky maturitní zkouška 

střední škola 4 roky maturitní zkouška 
úplné střední vzdělání 

konzervatoř 4 roky maturitní zkouška 
Povinná školní docházka: 10 let 

 

 


