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Systém vzdělávání v České republice vychází ze školského zákona a vymezuje
proces postupného získávání kvalifikace v jednotlivých stupních školní soustavy.
Nosným pilířem systému je rozdělení vzdělání do 3 oblastí: primární (základní),
sekundární (střední)a terciární (další).
Oblasti vzdělávání
Primární vzdělání (věk 6-14 let) je poskytováno sítí základních škol v délce
trvání devíti let.
V České republice je povinná devítiletá školní docházka ukotvena v zákoně
a může ji předcházet předškolní vzdělání (věk 3-6 let) organizováno mateřskými
školami.
Sekundární vzdělání (věk 15-17,18 let) navazuje na primární a je zpravidla
v délce tří nebo čtyř let, existují však i jednoleté a dvouleté obory. Sekundární
vzdělání je poskytováno středními školami a člení se na střední vzdělání (délka
1-2 roky), střední vzdělání s výučním listem (délka 2-3 roky, poskytováno
středními odbornými učilišti) a střední vzdělání s maturitní zkouškou (zpravidla
v délce 4 roky, poskytováno gymnázii a středními odbornými školami).
Terciární vzdělání (věk 19 let a více) umožňuje absolventům maturitních oborů
dále zvyšovat svou kvalifikaci v nejrůznější specializacích studiem buď
na vysokých školách nebo vyšších odborných školách.
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Schéma vzdělávání v ČR:

Použij odkaz: http://www.icm.cz/schema-vzdelavaciho-systemu-ceske-republiky
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