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Zpravodaj
Výzkumného ústavu odborného školství

příloha

Průvodce
druhy počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy v zemích
Evropské unie
Průvodce obsahuje informace o druzích počátečního odborné vzdělávání a profesní přípravy
v zemích Evropské unie. Tyto informace jsou vyjádřeny jednak slovně, jednak graficky.
Uvádějí se názvy vzdělávacích institucí, které počáteční odborné vzdělávání nebo profesní
přípravu poskytují, nebo názvy příslušných programů počátečního odborného vzdělávání a
profesní přípravy. Tak je tomu tehdy, kdy stejné programy počátečního odborného vzdělávání
nebo profesní přípravy nabízejí vzdělávací zařízení různého typu. České ekvivalenty názvů
vzdělávacích institucí nebo programů odborného vzdělávání a profesní přípravy jsou pouze
orientační. Doslovný překlad názvu v některých případech nebyl možný nebo by nebyl
srozumitelný. Každý druh počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy je
charakterizován z hlediska jeho určení, jeho úrovně a obecného zaměření.
Percentuálně je vyjádřen podíl žáků a učňů z populace účastnící se počátečního odborného
vzdělávání a profesní přípravy (100%), který se vzdělává v příslušném druhu počátečního
odborného vzdělávání nebo profesní přípravy.
Graficky je vyjádřen údaj o věku, v němž se ukončuje povinná školní docházka, o věku,
v němž lze zahájit počáteční odborné vzdělávání nebo profesní přípravu určitého druhu,
o délce doby odborného vzdělávání nebo profesní přípravy a o povaze odborného vzdělávání
nebo profesní přípravy, dané podílem vyučovacích hodin realizovaných ve škole a v podniku.
Věk, ve kterém se ukončuje povinná školní docházka, je vyznačen takto:
XX
Povaha odborného vzdělávání nebo profesní přípravy je znázorněna takto:
více než 90% vyučovací doby tráví žáci ve škole
75 - 90% vyučovací doby tráví žáci ve škole
50 - 75% vyučovací doby tráví žáci ve škole (v podniku)
75 - 90% vyučovací doby tráví žáci v podniku
více než 90% vyučovací doby tráví žáci v podniku
V každé zemi jsou druhy odborného vzdělávání a profesní přípravy, které se v pořadí
sestaveném podle počtu žáků umístily na prvních třech místech, označeny číslicemi 1, 2, 3.
Informace jsou převzaty z publikace Key Data on Vocational Training in the European Union.
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities 1997. 129 s.
Tato publikace zachycuje situaci v roce 1993/94.
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Belgie - Francouzské společenství
věk:
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9,4%
Enseignement secondaire technique de qualification - formation courte
16,0%
Enseignement secondaire professionnel - fomation courte
3,2
Enseignement secondaire spécial professionnel de forme 3
9,6%
Enseignement secondaire technique de transition
0,3%
Enseignement secondaire artistique: arts plastiques
2,9%
Formation professionnelle en alternance pour les classes moyennes et PME1 (apprentissage)
2,0%
Enseignement secondaire professionnel en alternance (CEFA2) - degré inférieur
0,3%
Enseignement secondaire professionnel en alternance (CEFA2) - degré supérieur
12,3%
Enseignement secondaire technique de qualification - formation longue
13,6%
Enseignement secondaire professionnel - formation longue
1,5%
Enseignement secondaire professionnel - formation complémentaire
26,9%
Enseignement supérieur de type court
2,0%
Enseignement artistique supérieur
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100% = 190 000 žáků, učňů a studentů
1
PME - Petites et moyennes entreprises (Malé a střední podniky)
2
CEFA Centres d’Education et de Formation en Alternance (Střediska pro alternační vzdělávání a profesní
přípravu)

Enseignement secondaire technique de qualification - formation courte
(Kvalifikační technické sekundární vzdělávání - krátké)
Je určeno žákům, kteří úspěšně ukončili první dvouletý cyklus sekundárního vzdělávání. Uzpůsobuje
žáky k výkonu povolání a poskytuje jim možnost dále pokračovat ve vzdělávání.
Enseignement secondaire professionnel - fomation courte
(Profesní sekundární vzdělávání - krátké)
Je určeno žákům, kteří úspěšně ukončili první dvouletý cyklus sekundárního vzdělávání. Uzpůsobuje
žáky k výkonu povolání a poskytuje jim možnost dále pokračovat ve vzdělávání. Obsahuje méně
všeobecných a teoretických kursů než kvalifikační technické sekundární vzdělávání.
Enseignement secondaire spécial professionnel de forme 3
(Speciální profesní sekundární vzdělávání - forma 3)
Toto tříleté vzdělávání je určeno žákům s tělesnými, smyslovými a duševními vadami. Poskytuje
stejnou profesní přípravu jako dvouleté profesní sekundární vzdělávání a vede k získání rovnocenného
certifikátu.

ii
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Enseignement secondaire technique de transition
(Přechodové technické sekundární vzdělávání)
Je určeno žákům, kteří úspěšně ukončili první dvouletý cyklus sekundárního vzdělávání. Připravuje
žáky k vyššímu vzdělávání a zároveň jim poskytuje kvalifikaci k výkonu povolání. Obsahuje méně
všeobecných a teoretických kursů než krátké kvalifikační technické sekundární vzdělávání.
Enseignement secondaire artistique: arts plastiques
(Umělecké sekundární vzdělávání: výtvarné umění)
Je určeno žákům, kteří úspěšně ukončili první dvouletý cyklus sekundárního vzdělávání. Uzpůsobuje
žáky k výkonu povolání a poskytuje jim možnost pokračovat ve vzdělávání.
Formation professionnelle en alternance pour les classes moyennes et PME (apprentissage)
(Alternační profesní příprava pro řemesla a malé a střední podniky [učení])
Je určeno žákům, kteří mají potíže při školním vzdělávání. Období odborného výcviku se uskutečňuje
v malých a středních podnicích. Absolventi mají možnost dalšího vzdělávání.
Enseignement secondaire professionnel en alternance (CEFA) - degré inférieur
(Alternační profesní vzdělávání [CEFA] - nižší stupeň)
Je určeno žákům ve věku 15 -16 let, kteří mají potíže při školním vzdělávání. Organizuje je CEFA Centres d’Education et de Formation en Alternance (Střediska pro alternační vzdělávání a profesní
přípravu). Polovinu učební doby žáci tráví v podnicích.
Enseignement secondaire professionnel en alternance (CEFA) - degré supérieur
(Alternační profesní vzdělávání [CEFA] - vyšší stupeň)
Je určeno žákům, kteří mají potíže při školním vzdělávání, ale přesto úspěšně ukončili druhý cyklus
sekundárního vzdělávání. Organizuje je CEFA - Centres d’Education et de Formation en Alternance
(Střediska pro alternační vzdělávání a profesní přípravu). Polovinu učební doby žáci tráví
v podnicích.
Enseignement secondaire technique de qualification - formation longue
(Kvalifikační technické sekundární vzdělávání - dlouhé)
Toto vzdělávání navazuje na krátké kvalifikační technické sekundární vzdělávání. Může být rozšířeno
o jednoletý specializační kurs.
Enseignement secondaire professionnel - formation longue
(Profesní sekundární vzdělávání - dlouhé)
Toto vzdělávání navazuje na krátké profesní sekundární vzdělávání. Může být rozšířeno o jednoletý
specializační kurs.
Enseignement secondaire professionnel - formation complémentaire
(Profesní sekundární vzdělávání - doplňující)
Je určeno žákům, kteří úspěšně ukončili šestileté sekundární vzdělávání. Uzpůsobuje žáky k výkonu
některých povolání, především zdravotních sester. Je pokračováním sekundárního vzdělávání a
neposkytuje vysokoškolský diplom.
Enseignement supérieur de type court
(Vyšší vzdělávání krátkého typu)
Je určeno žákům, kteří úspěšně ukončili sekundární vzdělávání. Připravuje učitele a učitelky (pro
mateřské školy, pro primární školy a pro nižší stupeň sekundárních škol), pracovníky pro sociální péči,
psychologické služby, strojírenství, informatiku, marketing, sekretářské služby, zdravotnictví, biologii,
chemii aj.
Enseignement artistique supérieur
(Vyšší umělecké vzdělávání)
Je to vzdělávání, které připravuje studenty pro uplatnění v oblasti hudby, mluveného slova,
rozhlasového a televizního vysílání, výtvarného umění aj.
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Belgie - Vlámské společenství
věk:
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18,1%
Technisch secundair onderwijs - 2de graad
13,5%
Beroepssecundair onderwijs - 2de graad
0,9%
Kunstsecundair onderwijs - 2de graad
2,7%
Buitengewoon secundair onderwijs - opleidingsvorm 3
3,6%
Vorming in de leertijd
1,7%
Deeltijds beroepssecundair onderwijs
16,5%
Technisch secundair onderwijs - 3de graad
16,1%
Beroepssecundair onderwijs - 3de graad
0,9%
Kunstsecundair onderwijs - 3de graad
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1,6%
Aanvullend secundair beroepsonderwijs
24,2%
Hoger onderwijs buiten universiteit - korte type
0,2%
Hoger onderwijs buiten universiteit - niet gerangschikte afdelingen
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100% = 252 000 žáků, učňů a studentů

Technisch secundair onderwijs - 2de graad
(Technické sekundární vzdělávání - 2. stupeň)
Toto vzdělávání je zaměřeno převážně všeobecně a odborně teoreticky. Zavádějí se praktické kursy.
Celé se uskutečňuje ve školských zařízeních. Jde o přípravu na technické sekundární vzdělávání
3. stupně. Absolventi mohou vstoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve vzdělávání na vysoké škole.
Beroepssecundair onderwijs - 2de graad
(Profesní sekundární vzdělávání - 2. stupeň)
Toto vzdělávání je zaměřeno prakticky. Žáci v něm získávají speciální dovednosti a zároveň i
všeobecné vzdělání. Celé se uskutečňuje ve školských zařízeních. Jde o přípravu na profesní
sekundární vzdělávání 3. stupně. Absolventi mohou vstoupit do zaměstnání nebo po splnění jistých
podmínek mohou pokračovat ve vysokoškolském neuniverzitním vzdělávání.
Kunstsecundair onderwijs - 2de graad
(Umělecké sekundární vzdělávání)
Tento program spojuje všeobecné a široce zaměřené vzdělávání s aktivní uměleckou činností. Celé se
uskutečňuje ve školských zařízeních. Jde o přípravu na umělecké sekundární vzdělávání 3. stupně.
Absolventi mohou vstoupit do zaměstnání nebo mohou pokračovat ve vysokoškolském vzdělávání.
Buitengewoon secundair onderwijs - opleidingsvorm 3
(Speciální sekundární vzdělávání - forma 3)
Toto vzdělávání je určeno žákům, kteří pro své tělesné nebo mentální postižení nemohou navštěvovat
obvyklé vyučování. Je přizpůsobeno jejich schopnostem a připravuje je pro uplatnění na trhu práce.

iv
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Vorming in de leertijd
(Příprava na základě učební smlouvy)
Tato příprava je určena těm, kteří ve věku od 15 do 16 let podepsali učební smlouvu s manažerem
nebo mistrem. Příprava probíhá jeden den v týdnu ve vzdělávacím zařízení, čtyři dny na pracovišti.
Deeltijds beroepssecundair onderwijs
(Zkrácené profesní sekundární vzdělávání)
Jde o vzdělávání při zaměstnání, které žákům umožňuje plnit povinnost školní docházky až do 18 let.
Je určeno propadajícím žákům a těm, kteří chtějí pracovat a přitom získat prakticky zaměřený výcvik.
Technisch secundair onderwijs - 3de graad
(Technické sekundární vzdělávání - 3. stupeň)
Toto vzdělávání je pokračováním technického sekundárního vzdělávání 2. stupně, je však více
specializováno. Stejně jako 2. stupeň je zaměřeno převážně všeobecně a odborně teoreticky. Zavádějí
se praktické kursy. Uskutečňuje se ve školských zařízeních, určitou dobu žáci tráví v pracovním
prostředí. Absolventi mohou vstoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve vysokoškolském vzdělávání,
zejména ve vysokoškolském neuniverzitním vzdělávání.
Beroepssecundair onderwijs - 3de graad
(Profesní sekundární vzdělávání - 3. stupeň)
Toto vzdělávání je pokračováním profesního sekundárního vzdělávání 2. stupně, je však více
specializováno. Žáci v něm získávají speciální dovednosti a zároveň i všeobecné vzdělání.
Uskutečňuje se ve školských zařízeních a v pracovním prostředí. Absolventi mohou vstoupit do
zaměstnání nebo pokračovat po splnění jistých podmínek ve vysokoškolském neuniverzitním
vzdělávání.
Kunstsecundair onderwijs - 3de graad
(Umělecké sekundární vzdělávání - 3. stupeň)
Toto vzdělávání je pokračováním uměleckého sekundárního vzdělávání 2. stupně, je však více
specializované. Spojuje všeobecné a široce zaměřené vzdělávání s aktivní uměleckou činností.
Uskutečňuje se pouze ve školských zařízeních. Absolventi mohou vstoupit do zaměstnání nebo
pokračovat ve vysokoškolském neuniverzitním vzdělávání uměleckého zaměření.
Aanvullend secundair beroepsonderwijs
(Doplňkové profesní sekundární vzdělávání)
Toto vzdělávání je určeno osmnáctiletým žákům a poskytuje jim intenzívní přípravu ke vstupu na trh
práce.
Hoger onderwijs buiten universiteit - korte type
(Vysokoškolské neuniverzitní vzdělávání - krátký typ)
Toto vzdělávání připravuje k výkonu povolání. Zvláštní pozornost se při něm věnuje aplikacím
vědeckých poznatků, rozvoji samostatného myšlení a utváření profesních způsobilostí. Má teoretickou
část a praktickou část, do ní jsou zařazeny práce v laboratoři a praktický výcvik. Vede k vykonávání
určitých funkcí nebo povolání.
Hoger onderwijs buiten universiteit - niet gerangschikte afdelingen
(Vysokoškolské neuniverzitní vzdělávání - bez uspořádání podle oddělení)
Toto vzdělávání má tři zaměření: zařizování interiérů, průmyslový design, stroje.
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83,5%
Erhvervsuddannelser (EUD)
0,4%
Ehrvervsfaglig grunduddannelse (EGU)
2,1%
Landbrugs-, gardner- og skovbrugsuddannelser
0,7%
Husholdnings- og håndarbejdsskolekurser
6,8%
Grundlaeggende social- og sundhedsuddannelser (SOSU)
0,3%
Eksamensuddannelser, diverse (soefart)
6,2%
Videregående teknikeruddannelser
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100% = 129 000 žáků, učňů a studentů

Erhvervsuddannelser (EUD)
(Profesní příprava)
Tento druh vzdělávání zahrnuje 86 oborů z oblasti obchodu a techniky a více než 200 specializací.
Poskytuje kvalifikaci uznávanou na trhu práce. Vedle 3 a 4letého studia existuje i studium v délce 2½
roku a 5 let.
Ehrvervsfaglig grunduddannelse (EGU)
(Základní profesní příprava)
Toto základní profesní vzdělávání je zaměřeno na rozvoj osobnosti žáka, poskytuje však i kvalifikaci
umožňující uplatnit se na trhu práce. Dvouletá studijní doba může být prodloužena o jeden rok.
Vzdělávání není zaměřeno na přípravu k výkonu určitého povolání, programy obsahují několik prvků
z profesní přípravy. Student si po dohodě s vedením vzdělávacího zařízení a místními úřady sestavuje
plán vzdělávání.
Landbrugs-, gardner- og skovbrugsuddannelser
(Zemědělské, zahradnické a lesnické vzdělávání)
Toto vzdělávání poskytuje kvalifikaci pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví. Trvá 1 až 2 roky.
Program přípravy pro zemědělství např. vede k získání „zeleného certifikátu“ pro farmáře.
Husholdnings- og håndarbejdsskolekurser
(Školní kurzy domácího hospodářství a ručních prací)
Toto vzdělávání nabízí specializaci pro domácí hospodářství a ruční práce, pro řemesla a pro textil.
Obvykle trvá jeden rok, ale může být i delší. Většina kursů poskytuje kvalifikaci, která umožňuje
přístup na trh práce.
Grundlaeggende social- og sundhedsuddannelser (SOSU)
(Základní vzdělávání sociálních a zdravotnických pracovníků)
Toto vzdělávání je specializováno na přípravu sociálních a zdravotnických pracovníků. Kursy lze
absolvovat i při zaměstnání. Kursy, které zahrnují i vstupní ročník a půlroční další vzdělávání
umožňují získat kvalifikaci asistentů sociálních a zdravotnických služeb. Podmínkou pro přijetí je
uzavření smlouvy s místní správou.
Eksamensuddannelser, diverse (soefart)
(Vyšší vzdělávání pracovníků námořní plavby)
Toto vyšší sekundární vzdělávání je zaměřeno na přípravu pracovníků námořní plavby.

vi
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Videregående teknikeruddannelser
(Pokračovací vzdělávání techniků)
Jde o vysokoškolské vzdělávání krátkého typu, jímž lze získat např. kvalifikaci stavebních techniků,
techniků pro elektroniku atd.. Nejčastěji navazuje na postsekundární nebo vyšší sekundární profesní
vzdělávání. Poskytují je vzdělávací zařízení.

Francie
věk:
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4,9%
Formation professionnelle de l’enseignement adapté
33,7%
Brevet d’enseignement professionnel (BEP)
1,5%
Apprentissage BEP
10,9%
Apprentissage CAP
5,3%
Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
2,6%
Brevet de technicien
1,2%
Formation aux professions de la santé - niveau enseignement secondaire
0,8%
Formation aux professions sociales - niveau enseignement secondaire
0,3%
Mentions complémentaires (CAP - BEP)
0,3%
Mentions complémentaires (Apprentissage)
9,7%
Bac professionnel
0,7%
Bac professionnel par apprentissage
0,1%
Brevet professionnel ou de maîtrise (Apprentissage)
15,0%
Brevet de technicien supérieur (BTS)
0,4%
Brevet de technicien supérieur (Apprentissage)
1,0%
Formation aux profes. sociales - niveau enseign. supérieur
6,2%
Diplôme universitaire de technologie
4,5%
Formation aux professions de la santé - niveau ens. supér.
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100% = 1,494.000 žáků, učňů a studentů

(Ve Francii se druhy vzdělávání a programy profesní přípravy nejčastěji označují názvy certifikátů,
které v nich lze získat.)
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Formation professionnelle de l’enseignement adapté
(Přizpůsobená profesní příprava)
Poskytují ji speciální vzdělávací zařízení a je určena méně nadané mládeži.
Brevet d’enseignement professionnel (BEP)
(Vysvědčení o profesním vzdělání)
Tento program profesní přípravy vede k získání vysvědčení, které umožňuje přímý vstup do
zaměstnání nebo pokračování ve studiu. Vyučování probíhá ve školách, jsou v něm i období výcviku
v podnicích.
Apprentissage BEP
(Vysvědčení o profesním vzdělání získané na základě učební smlouvy)
Tento program profesní přípravy vede k získání vysvědčení, které umožňuje přímý vstup na trh práce.
Profesní příprava probíhá rovným dílem ve škole a v podniku, kde učňové pracují pod vedením mistra
odborného výcviku.
Apprentissage CAP
(Osvědčení profesní způsobilosti získané na základě učební smlouvy)
Tento program profesní přípravy se uskutečňuje na základě učební smlouvy a vede k získání
tradičního osvědčení základní profesní způsobilosti. Profesní příprava probíhá rovným dílem ve škole
a v podniku, kde učňové pracují pod vedením mistra odborného výcviku.
Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
(Osvědčení profesní způsobilosti)
Tento program profesní přípravy vede k získání tradičního osvědčení základní profesní způsobilosti.
Profesní příprava probíhá ve vzdělávacích zařízeních, zahrnuje však i období výcviku v podnicích.
Brevet de technicien
(Vysvědčení technika)
Tento program profesní přípravy vede k získaní kvalifikace pro výkon určitého technického povolání.
Celá profesní příprava probíhá ve vzdělávacím zařízení.
Formation aux professions de la santé - niveau enseignement secondaire
(Příprava k výkonu povolání ve zdravotnictví - vzdělávání sekundární úrovně)
Tento program profesní přípravy poskytuje kvalifikaci pro výkon povolání ve zdravotnictví.
Formation aux professions sociales - niveau enseignement secondaire
(Příprava k výkonu povolání v sociálních službách - vzdělávání sekundární úrovně)
Tento program profesní přípravy poskytuje kvalifikaci pro výkon povolání asistenta sociálních služeb.
Mentions complémentaires (CAP - BEP)
(„Doplňující poznámka o specializaci“ k CAP nebo BEP)
Tento program profesní přípravy je určen pro ty, kteří získali certifikát o profesní přípravě a chtějí se
specializovat pro výkon činností v rámci získané kvalifikace.
Mentions complémentaires (Apprentissage)
(„Doplňující poznámka o specializaci“ k získanému certifikátu)
Tento program profesní přípravy se realizuje na základě učební smlouvy. Je určen pro ty, kteří získali
certifikát o profesní přípravě a chtějí se specializovat pro výkon činností v rámci získané kvalifikace.
Bac professionnel
(Profesní bakalaureát)
Tento program profesní přípravy vede k získání profesního bakalaureátu. Uskutečňuje se ve
vzdělávacích zařízeních, ale do vzdělávání jsou zařazena období výcviku v podnicích, která žákům
pomáhají přizpůsobit se pracovnímu prostředí. Do tohoto programu se přijímají žáci, kteří získali BEP.

viii
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Bac professionnel par apprentissage
(Profesní bakalaureát získávaný na základě učební smlouvy)
Tento program profesní přípravy se uskutečňuje na základě učební smlouvy. Vede k získání
profesního bakalaureátu, který umožňuje vstoupit na trh práce. Příprava se uskutečňuje ve
vzdělávacím zařízení a v podniku, v němž učni pracují pod vedením mistra odborného výcviku. Do
tohoto programu se přijímají žáci, kteří získali BEP.
Brevet professionnel ou de maîtrise (Apprentissage)
(Profesní vysvědčení nebo vysvědčení o mistrovství získané na základě učební smlouvy)
Tento program profesní přípravy se uskutečňuje na základě učební smlouvy. Poskytuje vysokou
kvalifikaci pro určité profesní činnosti nebo umožňuje vstup do některých regulovaných povolání,
zvláště v oblasti řemesel.
Brevet de technicien supérieur (BTS)
(Vysvědčení vyššího technika - BTS)
Tento program profesní přípravy poskytuje vyšší odbornou kvalifikaci. Uskutečňuje se ve
vzdělávacích zařízeních, ale příprava obsahuje i období výcviku v podnicích.
Brevet de technicien supérieur (Apprentissage)
(Vysvědčení vyššího technika získané na základě učební smlouvy)
Tento program profesní přípravy se uskutečňuje na základě učební smlouvy. Otevírá přístup k vyšším
technickým nebo dozorčím funkcím. Uskutečňuje se ve vzdělávacích zařízeních a v podnicích.
Formation aux professions sociales - niveau enseignement supérieur
(Příprava k výkonu povolání v sociálních službách - vzdělávání vyšší úrovně)
Tento program profesní přípravy poskytuje kvalifikaci k výkonu povolání v sociálních službách.
Diplôme universitaire de technologie
(Univerzitní technologický diplom)
Tento program profesní přípravy poskytuje kvalifikaci k výkonu řídících funkcí ve skupinách
povolání. Uskutečňuje se ve vzdělávacích zařízeních, ale obsahuje období výcviku v podnicích.
Přijímají se studenti, kteří získali bakalaureát.
Formation aux professions de la santé - niveau enseignement supérieur
(Příprava k výkonu povolání ve zdravotnictví - vzdělávání vyšší úrovně)
Tento program profesní přípravy poskytuje kvalifikaci k výkonu různých povolání ve zdravotnictví.
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100% = 172 000 žáků

Kouluasteen koulutus
(Střední odborná škola)
Toto vzdělávání navazuje na povinné školní vzdělávání, poskytuje profesní kvalifikace a umožňuje
pokračovat ve vyšším odborném vzdělávání.
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Opistoasteen koulutus
(Vyšší odborná škola)
Toto vzdělávání navazuje na střední odborné vzdělávání nebo na vzdělávání ve vyšších sekundárních
školách. Vedle profesních kvalifikací absolventi získávají možnost pokračovat ve vyšším odborném
vzdělávání nebo v oborově příbuzném studiu na univerzitách.
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0,1%
Teacher Training
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Specific Skills Training
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Vocational Preparation and Training II
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Student/Probationer Education/Training Programme
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General Nurse Education and Training Programme
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Certificate in Farming
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Farm Apprenticeship Scheme
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100% = 105 000 žáků, učňů a studentů
1
CERT - Council for Education, Recruitment and Training in Hotel, Catering and Tourism Industry (Výbor pro
vzdělávání, přijímání a přípravu v hotelových službách, veřejném stravování a turismu)

Apprenticeship
(Profesní příprava učňů)
Je to program zaměřený na přípravu pracovníků ve strojírenských, stavebnických, polygrafických a
opravářských živnostech.
Teacher Training
(Příprava učitelů)
Tento program nabízejí soukromé instituce. Většina studentů získává kvalifikaci v zařízeních
pracujících podle projektů Montessoriové, menší část v zařízeních pro vzdělávání učitelů náboženství.

x
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Business Studies Courses
(Kurzy obchodního studia)
Tento program nabízejí soukromé instituce. Většina studentů získává kvalifikaci pro obchodní činnosti
a marketing, část studentů absolvuje kursy managementu hotelů a veřejného stravování a malá část
získává kvalifikaci v oblasti umění (výtvarné umění, design).
Specific Skills Training
(Speciální profesní příprava)
Tento program nabízí FAS• . Uskutečňuje se ve 200 oborech profesní přípravy, v nichž lze získat
kvalifikaci k výkonu povolání v průmyslu a ve službách. Je určen především mládeži, která v něm
získává základní kvalifikaci.
Business/Technical/Secretarial Courses
(Kursy pro přípravu na obchodní, technické a sekretářské činnosti)
Je to program počáteční profesní přípravy, který nabízejí soukromé instituce. Má mnoho různých
zaměření.
Vocational Preparation and Training II
(Profesní příprava II)
Tento program nabízí profesní přípravu těm, kteří získali sekundární vzdělání.
CERT Craft Courses
(Kursy CERT pro přípravu pracovníků hotelů, veřejného stravování a turismu)
Tento program je hlavním prostředkem pro získání kvalifikace pro práci v hotelích, ve veřejném
stravování a v turismu.
Middle Level Technician and Higher Technical Business Skills
(Příprava techniků střední a vyšší úrovně)
Tento program nabízí kursy ve veřejných vzdělávacích zařízeních třetí úrovně, které vedou k získání
diplomu.
Student/Probationer Education/Training Programme
(Program vzdělávání studentů/nováčků)
Tento program je určen pro přípravu pracovníků v policejních službách.
General Nurse Education and Training Programme
(Program odborného vzdělávání zdravotních sester)
Tento program je uznán jako program počátečního odborného vzdělávání zdravotních sester v Irsku.
Certificate in Farming
(Profesní příprava pro práci na farmách)
Tento program poskytuje profesní přípravu mládeži, která se chce uplatnit v zemědělství.
Farm Apprenticeship Scheme
(Profesní příprava farmářů)
Tento program vede k získání Certifikátu managementu farem a je určen těm, kteří úspěšně ukončili
alespoň jednoletý kurs zemědělského vzdělávání.
Hotel Management Courses/Trainee Manager Development Programme
(Kursy managementu hotelů/Program rozvoje nově přijatých manažerů)
Tento program poskytuje počáteční odborné vzdělání těm, kteří chtějí zastávat řídící funkce ve
veřejném stravování nebo v turismu.

•

FÁS - An Foras Áiseanna Saothair - Úřad pro odbornou přípravu a zaměstnanost
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Istituti professionali - 1o ciclo
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Istituti tecnici
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Scuola magistrale
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100% = 2,942.000 žáků, učňů a studentů

Corsi regionali di formazione professionale - Post obligo
(Regionální kursy profesní přípravy - postobligatorní)
Tyto kursy poskytují žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku, kvalifikaci k výkonu
dělnických a obslužných povolání v různých sektorech národního hospodářství. Uskutečňují se ve
vzdělávacích zařízeních, ale jsou do nich zařazena období praktického výcviku v podnicích. Každý
region může sám určovat cíle a formu těchto kursů. Kursy mají různou délku učební doby.
Absolventům se vydává osvědčení o získané kvalifikaci nebo o absolvování programu.
Corsi regionali di formazione professionale per utenze speciali
(Regionální kursy profesní přípravy pro speciální užití)
Tyto kursy poskytují počáteční profesní přípravu znevýhodněným skupinám mládeže: přistěhovalcům,
mládeži s tělesnými nebo duševními vadami, dlouhodobě nezaměstnaným apod. Každý region může
sám určovat cíle a formu těchto kursů. Kursy mají různou délku učební doby. Absolventům se vydává
osvědčení o získané kvalifikaci nebo o absolvování programu.
Istituti professionali - 1o ciclo
(Ústavy profesní přípravy - l. cyklus)
V těchto ústavech žáci získávají kvalifikaci k výkonu dělnických a obslužných povolání v různých
sektorech národního hospodářství. Profesní příprava se uskutečňuje většinou ve vzdělávacích
zařízeních. Je zakončena zkouškou. Její absolvování je podmínkou pro přijetí do ústavů profesní
přípravy 2. cyklu.
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Istituti d’arte - 1o ciclo
(Umělecké ústavy - 1. cyklus)
Tyto ústavy poskytují odborné vzdělání v různých oborech užitého umění. Vzdělávání probíhá
většinou ve vzdělávacích zařízeních. Je zakončeno zkouškou. Absolvování těchto ústavů je
podmínkou pro přijetí do uměleckých ústavů 2. cyklu.
Istituto magistrale
(Učitelský ústav)
V tomto ústavu se připravují učitelé primárních škol. Jeho absolventi získávají osvědčení, které je
nutné pro přijetí na pedagogickou fakultu a do některých akademických kursů (cizí jazyky a
literatura). Po absolvování jednoročního kursu se absolventi učitelského ústavu mohou přihlásit do
jakýchkoliv kursů vedoucích k získání akademické hodnosti.
Apprendistato
(Příprava učňů)
Tento program má těsný vztah k zaměstnání. Je určen mladým lidem, kteří ukončili povinnou školní
docházku a nezískali žádnou kvalifikaci. Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit učňům, které přijali,
výcvik poskytující kvalifikaci potřebnou k výkonu odborných činností. Výcvik probíhá na pracovišti.
Dnes se tyto formy profesní přípravy učňů uplatňují téměř výhradně v řemeslech.
Istituti tecnici
(Technické instituty)
V těchto ústavech se připravují studenti k výkonu technických a administrativních povolání střední
úrovně v zemědělství, průmyslu, obchodu a turismu. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky studenti
získávají osvědčení a mohou začít vykonávat konkrétní povolání.
Scuola magistrale
(Škola pro přípravu učitelů)
V těchto školách se připravují učitelé mateřských škol. Absolventi pětiletého experimentálního
programu mohou vstupovat na univerzitu.
Contratto di formazione-lavoro
(Smlouva o profesní přípravě - zaměstnání)
Cílem tohoto programu je zlepšit zaměstnanost mladých lidí ve věku od 15 do 32 let. Je určen těm,
kteří vstupují poprvé do zaměstnání. Zaměstnavatelé mohou na základě smlouvy „příprava zaměstnání“ přijímat zájemce na omezenou dobu (nejdéle na dva roky). Plán výcviku nemusí být
schvalován, kromě případů, kdy zaměstnavatel žádá o finanční podporu od regionu.
Istituti professionali - 2o ciclo
(Ústavy profesní přípravy -2. cyklus)
Do těchto ústavů se přijímají absolventi ústavů profesní přípravy 1. cyklu. Získávají v nich profesní
kvalifikaci vyšší úrovně. Po složení závěrečné zkoušky mohou vstoupit na univerzitu.
Istituti d’arte - 2o ciclo
(Umělecké ústavy - 2. cyklus)
Do těchto ústavů se přijímají absolventi uměleckých ústavů 1. cyklu. Získávají v nich profesní
kvalifikaci vyšší úrovně v různých oborech užitého umění. Po složení závěrečné zkoušky mohou
vstoupit na univerzitu.
Corsi regionali di formazione professionale - Post diploma
(Regionální kursy profesní přípravy - postsekundární)
Tyto kursy poskytují studentům, kteří získali vyšší sekundární vzdělání, kvalifikaci k výkonu povolání
v různých sektorech národního hospodářství. Uskutečňují se ve vzdělávacích zařízeních, ale jsou do
nich zařazena období praktického výcviku v podnicích. Každý region může sám určovat cíle a formu
těchto programů. Programy mají různou délku učební doby, zpravidla jsou šesti až devítiměsíční.
Absolventům se vydává osvědčení o získané kvalifikaci nebo o absolvování programu.
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EST1: Apprentissage à deux degrés
4,9%
EST1: Régime professionnel CCM2
17,4%
EST1: Régime professionnel concomitant et mixte
15,0%
EST1: Régime professionnel plein temps
31,3%
1
EST : Régime technique
14,9%
EST1: Régime de la formation de technicien
1,9%
Formation d’éducateurs plein temps

2
1
3

0,2%
Formation d’éducateurs en cours d’emploi
2,6%
Cycle court d’études supérieures en gestion
1,9%
Brevet de technicien supérieur (BTS)
3,7%
Formation des ingénieurs-techniciens
2,6%
Formation des instituteurs
1,9%
Formation d’éducateurs gradués plein temps
0,3%
Formation d’éducateurs gradués en cours d’emploi
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100% = 9000 žáků, učňů a studentů
1
EST - Enseignement Secondaire Technique (Technické sekundární vzdělávání)
2
CCM - Certificat de Capacité Manuelle (Osvědčení o manuálních dovednostech)

EST: Apprentissage à deux degrés
(Technické sekundární vzdělávání: dvoustupňová profesní příprava učňů)
Tímto vzděláváním získávají studenti kvalifikaci k výkonu některých povolání. První cyklus vede
k certifikátu CITP - Certificat d’Initiation Technique et Professionnelle (Osvědčení o technické a
profesní průpravě). Absolventi prvního cyklu mohou pokračovat ve vzdělávání ve druhém cyklu a
získat osvědčení CATP - Certificat d’Aptitude Technique et professionnelle (Osvědčení o technické a
profesní způsobilosti).
EST: Régime professionnel CCM
(Technické sekundární vzdělávání: profesní příprava vedoucí k CCM)
Toto vzdělávání vede k získání osvědčení CCM - Certificat de Capacité Manuelle (Osvědčení
o manuálních dovednostech).

xiv
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EST: Régime professionnel concomitant et mixte
(Technické sekundární vzdělávání: doprovodná a smíšená profesní příprava)
Tento program poskytuje praktické vzdělávání a přípravu na pracovišti. Vede k získání osvědčení
CATP - Certificat d’Aptitude Technique et professionnelle (Osvědčení o technické a profesní
způsobilosti).
EST: Régime professionnel plein temps
(Technické sekundární vzdělávání: denní profesní příprava)
Tento program se uskutečňuje pouze ve vzdělávacích zařízeních. Vede k získání osvědčení CATP Certificat d’Aptitude Technique et professionnelle (Osvědčení o technické a profesní způsobilosti).
EST: Régime technique
(Technické sekundární vzdělávání: technické vzdělávání)
Tento program má za cíl připravovat k výkonu povolání a ke studiu na vyšším vzdělávacím stupni. Je
ukončen národní zkouškou a po jejím úspěšném složení absolventi získávají osvědčení o technickém
sekundárním vzdělání a výcviku s určením oboru a specializace.
EST: Régime de la formation de technicien
(Technické sekundární vzdělávání: příprava techniků)
Tento program má za cíl připravovat k výkonu povolání a ke studiu na vyšším vzdělávacím stupni. Je
ukončen národní zkouškou a po jejím úspěšném složení absolventi získávají osvědčení o technickém
sekundárním vzdělání s určením oboru a specializace.
Formation d’éducateurs plein temps
(Denní příprava učitelů)
Tento program, který organizuje IEES - Institut d’Etudes Educatives et Sociales (Ústav pro
pedagogická a sociální studia), poskytuje formou denního studia kvalifikaci pro práci učitele. Diplom
absolventům vydává Ministerstvo školství a profesní přípravy.
Formation d’éducateurs en cours d’emploi
(Příprava učitelů při zaměstnání)
Tento program organizuje IEES - Institut d’Etudes Educatives et Sociales (Ústav pro pedagogická a
sociální studia). Formou studia při zaměstnání poskytuje kvalifikaci pro práci učitele. Diplom
absolventům vydává Ministerstvo školství a profesní přípravy.
Cycle court d’études supérieures en gestion
(Vyšší studium řízení - krátký cyklus)
Toto studium poskytuje kvalifikaci pro práci v bankách, pojišťovnách, obchodu apod. Je ukončeno
diplomem vyššího studia řízení.
Brevet de technicien supérieur (BTS)
(Vysvědčení vyššího technika)
Tento program poskytuje vyšší vzdělání v různých oborech (účetnictví, sekretářské práce,
administrativa, marketing).
Formation des ingénieurs-techniciens
(Příprava inženýrů - techniků)
Tento program vyššího vzdělávání je určen pro přípravu řídících technických pracovníků ve výrobě,
v aplikovaném výzkumu a ve službách. Absolventům studia vydává IST - Institut Supérieur de
Technologie (Vyšší technologický ústav) diplom inženýra-technika.
Formation des instituteurs
(Příprava učitelů)
Tento program organizuje ISERP - Institut Supérieur d’Etudes et de Recherche Pedagogiques (Ústav
pro pedagogická studia a výzkum). Zajišťuje základní a další vzdělávání učitelů. Diplom o ukončení
studia vydává Ministerstvo školství a profesní přípravy.
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Formation d’éducateurs gradués plein temps
(Příprava graduovaných učitelů - denní studium)
Tento program organizuje IEES - Institut d’Etudes Educatives et Sociales (Ústav pro pedagogická a
sociální studia). Poskytuje formou denního studia kvalifikaci pro práci graduovaného učitele. Diplom
o ukončení studia vydává Ministerstvo školství a profesní přípravy.
Formation d’éducateurs gradués en cours d’emploi
(Příprava graduovaných učitelů - studium při zaměstnání)
Tento program organizuje IEES - Institut d’Etudes Educatives et Sociales (Ústav pro pedagogická a
sociální studia). Formou studia při zaměstnání poskytuje kvalifikaci pro práci graduovaného učitele.
Diplom absolventům vydává Ministerstvo školství a profesní přípravy.
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100% = 2,558.000 žáků, učňů a studentů
1
2

Jsou zřízeny jen v Severním Porýní - Vestfálsku
Jsou zřízeny jen v Bavorsku
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3
4

Jsou zřízeny jen v Bádensku - Württembersku a v Bavorsku
Jsou zřízeny jen ve Šlesvicku – Holštýnsku
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Berufsgrundbildungsjahr
(Ročník základní profesní přípravy)
Tento program poskytuje žákům všeobecné vzdělání i základní profesní vzdělání vztahující se
k určitému okruhu povolání. Úspěšné ukončení tohoto ročníku umožňuje absolvovat přípravu
v duálním systému ve zkrácené učební době.
Beamtenanwärter mittlerer Dienst
(Čekatel ve veřejné správě)
Pracovníci zastávající střední funkce ve veřejné správě se připravují v institucích veřejné správy na
všech jejích úrovních (spolek, země, okresy, obce) a ve speciálních školách veřejné správy. Jejich
příprava je rovnocenná středoškolskému vzdělávání.
Fachoberschulen - 2 Jahre
(Dvouleté vyšší odborné školy)
Tento program je určen absolventům střední školy. Absolvování školy opravňuje ke studiu na vysoké
odborné škole.
Berufsfachschulen
(Profesní školy)
Do těchto škol se přijímají žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku. Školy poskytují přípravu
k výkonu povolání. V jednotlivých zemích existují rozdílné druhy profesních škol, v nichž lze získat
kvalifikaci různé úrovně.
Duales System
(Duální systém)
Speciální forma přípravy učňů, která se uskutečňuje ve vzdělávacím zařízení a v podniku. Pro každý
obor existují schválené učební řády. Duální systém je jádrem profesní přípravy.
Fachgymnasien
(Odborná gymnázia)
Jde o gymnaziální školy, které poskytují profesní přípravu. Přijímají se do nich absolventi základních
škol. Vysvědčení získané v odborných gymnáziích otevírá přístup ke studiu na univerzitách.
Kollegschulen
(Kollegschulen)
Tyto školy existují pouze v Severním Porýní - Vestfálsku. Lze v nich získat všechny druhy certifikátů,
které udělují různé vzdělávací instituce vyšší sekundární úrovně. Jejich zvláštností je, že poskytují
možnost získat v jednom vzdělávacím programu souběžně dvojí kvalifikaci.
Fachoberschulen - 1 Jahr
(Jednoleté vyšší odborné školy)
Tyto školy přijímají absolventy středních škol, kteří absolvovali profesní přípravu v duálním systému.
Úspěšné ukončení studia umožňuje přístup na vysokou odbornou školu.
Berufsaufbauschulen
(Nástavbové profesní školy)
Tyto školy navštěvuje mládež, která absolvovala profesní přípravu a je zaměstnána. Po úspěšném
ukončení studia žáci získávají vysvědčení o absolvování střední školy.
Fachakademien
(Odborné akademie)
Tyto školy existují pouze v Bavorsku. Přijímají absolventy středních škol. Poskytují profesní přípravu
a praktické zkušenosti potřebné k výkonu povolání vyšší úrovně.
Schulen des Gesundheitswesens
(Zdravotnické školy)
Tyto školy připravují k výkonu středních zdravotnických funkcí. Mnohé z nich jsou připojeny
k nemocnicím, v nichž se uskutečňuje praktický výcvik.
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Berufs-/Technische Oberschulen
(Profesně technické vyšší školy)
Tyto školy existují pouze v Bádensku - Württembersku a v Bavorsku. Přijímají absolventy středních
škol, kteří absolvovali přípravu v duálním systému nebo kteří získali zkušenost v zaměstnání.
Vzdělávání se uskutečňuje formou denního studia. Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na
univerzitách.
Berufsakademien
(Profesní akademie)
Tyto školy existují pouze ve Šlesvicku - Holštýnsku. Přijímají studenty, kteří získali certifikáty
umožňující přístup k vysokoškolskému vzdělávání. Poskytují vědecky a prakticky orientované
profesní vzdělání.
Fachschulen
(Odborné školy)
Tyto školy poskytují vzdělání dvou typů. Jde jednak o stejné vzdělání, jaké poskytují profesní školy,
jednak o vzdělání absolventů duálního systému, kteří získali praxi v zaměstnání.
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100% = 476 000 žáků a učňů
1
MBO - Middelbaar Beroepsonderwijs (Střední odborné vzdělávání)
2
MAO - Middelbaar Agrarisch Onderwijs (Střední zemědělské vzdělávání)

Leerlingwezen voorgezet
(Pokračovací profesní příprava učňů)
V tomto programu se spojuje příprava na pracovišti s teoretickým a všeobecným vzděláváním ve
vzdělávacím zařízení. To se uskutečňuje jeden den v týdnu. Absolventi získávají kvalifikaci
samostatných pracovníků.
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Leerlingwezen primair
(Počáteční profesní příprava učňů)
V tomto programu se spojuje příprava na pracovišti s teoretickým a všeobecným vzděláváním ve
vzdělávacím zařízení. To se uskutečňuje jeden den v týdnu. Absolventi získávají kvalifikaci pro výkon
nižších funkcí.
MBO korte opleidingen
(Střední odborné vzdělávání - krátké)
Tento program poskytuje kvalifikaci k výkonu nižších funkcí. Uskutečňuje se hlavně ve vzdělávacích
zařízeních a obsahuje období výcviku na pracovišti. Přijímají se žáci, kteří ukončili první cyklus
sekundárního vzdělávání a nezískali kvalifikaci.
MBO tussen opleidingen
(Střední odborné vzdělávání - střední)
Tento program poskytuje kvalifikaci k výkonu funkcí samostatných pracovníků. Přijímají se žáci, kteří
ukončili předprofesní vzdělávání nebo nižší sekundární všeobecné vzdělávání.
MBO lange opleidingen
(Střední odborné vzdělávání dlouhé)
Tento program poskytuje kvalifikaci k výkonu středních manažerských funkcí. Umožňuje přístup
k vysokoškolskému odbornému vzdělávání. Přijímají se žáci, kteří ukončili předprofesní vzdělávání
nebo nižší sekundární všeobecné vzdělávání.
In-service-onderwijs voor verplegende en verzorgende beroepen
(Vzdělávání zdravotních sester a pečovatelek při zaměstnání)
Tento program poskytuje kvalifikaci pro výkon povolání zdravotních sester. Účastníci jsou
zaměstnanci instituce, ve které získávají profesní přípravu.
MBO deeltijd
(Zkrácené střední odborné vzdělávání)
Jde o studium při zaměstnání, které umožňuje dospělým získat střední odborné vzdělání. Mnozí
účastníci však chtějí získat pouze certifikáty o absolvování dílčích kursů.
MAO deeltijd
(Zkrácené střední zemědělské vzdělávání)
Jde o studium při zaměstnání, které umožňuje dospělým získat střední zemědělské vzdělání. Mnozí
účastníci však chtějí získat pouze certifikáty o absolvování dílčích kursů.
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Cursos complementares técnicos - regime nocturno
(Doplňující technické večerní kursy)
Tyto kursy poskytují kvalifikaci k výkonu povolání v průmyslu, ve službách a v užitém umění. Jsou
určeny studentům, kteří chtějí získat kvalifikaci 3. úrovně, ale jsou příliš staří na to, aby se účastnili
denního studia. Jsou postupně rušeny.
Cursos gerais técnicos regime nocturno
(Všeobecné technické večerní kursy)
Tyto kursy poskytují všeobecnou a profesní přípravu k výkonu povolání v průmyslu, ve službách a
v užitém umění. Jsou určeny studentům, kteří chtějí získat kvalifikaci 2. úrovně, ale jsou příliš staří na
to, aby se účastnili denního studia. Jsou postupně rušeny.
Qualificaçăo inicial - nível II
(Počáteční profesní příprava - úroveň II)
Tato příprava poskytuje celkovou kvalifikaci pro specifické dovednosti zahrnující využívaní
příslušných nástrojů a technik. Připravuje k výkonu činností, které mohou být vykonávány samostatně
v rámci odpovídajících povolání. Přijímají se žáci, kteří absolvovali povinné devítileté školní
vzdělávání.
Cursos technológicos
(Technologické kursy)
Tyto kursy mají studentům umožnit vstup do zaměstnání. Poskytují všeobecné vzdělávání, speciální
vzdělávání a technologický výcvik. Vedou k získání osvědčení o sekundárním vzdělávání a osvědčení
o technologickém výcviku.

xx
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Cursos técnico-profissionais
(Technicko profesní kursy)
Tyto kursy byly při reformě vzdělávacího systému nahrazeny technologickými kursy a jsou nyní
postupně rušeny.
Ecolas profissionais
(Profesní školy)
Tyto školy poskytují všeobecné a technické způsobilosti odpovídající místním potřebám. Diplom,
který absolventi získávají, je rovnocenný diplomům vydávaným na konci sekundárního vzdělávání.
Ensino artístico
(Umělecké vzdělávání)
Toto vzdělávání poskytuje vyšší všeobecné a umělecké vzdělání. Přijímají se žáci, kteří ukončili
povinnou školní docházku.
Aprendizagem - nível II
(Profesní příprava učňů - úroveň II)
Tato příprava poskytuje celkové dovednosti potřebné k výkonu činností, které využívají speciální
nástroje a techniky. Připravuje k výkonu technických činností, které mohou být vykonávány
samostatně v rámci odpovídajících povolání. Přijímají se absolventi povinné 9leté školní docházky.
Aprendizagem - nível III
(Profesní příprava učňů - úroveň III)
Tato příprava poskytuje kvalifikaci k výkonu technických činností, které mohou být vykonávány
samostatně a eventuálně zahrnovat i řídící nebo koordinační funkce. Přijímají se žáci, kteří absolvovali
povinné devítileté školní vzdělávání.
Qualificaçăo inicial - nível III
(Počáteční profesní příprava - úroveň III)
Tato příprava poskytuje více technických znalostí než počáteční profesní příprava - úroveň II.
Připravuje k výkonu technických činností, které mohou být vykonávány samostatně a eventuálně
zahrnovat i řídící nebo koordinační funkce. Přijímají se žáci, kteří absolvovali vyšší sekundární
vzdělávání.
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Mittlere berufsbildende Schulen
(Střední profesní školy)
Tyto školy poskytují formou denního studia kvalifikaci k výkonu povolání v technických oborech,
v řemeslech, v obchodu, službách a v zemědělství. První ročník je obvykle posledním ročníkem
povinné školní docházky. Výjimkou jsou zemědělské a lesnické obory.
Algemeinbildende höhere Schulen mit Berufsausbildung
(Vyšší všeobecně vzdělávací školy s profesní přípravou)
Jde o speciální program akademického sekundárního vzdělávání, v němž žáci získávají způsobilost
k vysokoškolskému vzdělávání a souběžně i kvalifikaci pro řemeslné činnosti. Tento program je o
jeden rok delší než studium ve většině ostatních sekundárních všeobecně vzdělávacích škol.
Höhere berufsbildende und lehrerbildende Schulen
(Vyšší profesní školy a školy pro přípravu učitelů)
Tyto školy poskytují formou denního studia způsobilost k vysokoškolskému vzdělávání a souběžně
s tím i kvalifikaci k výkonu vyšších funkcí v oblasti techniky, obchodu, zemědělství, vzdělávání a
řemesel.

xxii
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Lehre
(Profesní příprava učňů)
Tento program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání v oblasti techniky, obchodu, řemesel,
služeb, zemědělství a lesnictví. Uskutečňuje se v podnicích a ve vzdělávacích zařízeních (duální
systém). Profesní příprava se řídí učebními řády. Docházka do vzdělávacího zařízení školy je povinná.
Schulen zur Ausbildung von Leibeserziehern und Sportlehrern
(Školy pro vzdělávání pracovníků tělesné výchovy a učitelů sportu)
Tyto školy připravují učitele tělocviku pro některé sekundární školy a sportovní instruktory. Existují i
kratší kursy pro přípravu trenérů.
Krankenpflegeschulen
(Školy péče o nemocné)
Tyto školy připravují diplomované zdravotní sestry.
Aufbaulehrgänge
(Nástavbová profesní příprava)
Tato profesní příprava je určena absolventům sekundárních technických a profesních škol nebo těm,
kteří ukončili profesní přípravu učňů a absolvovali přípravný kurs. Poskytují ji pouze vzdělávací
zařízení. Vede k získání osvědčení o sekundárním technickém a profesním vzdělání v určitém oboru.
Schulen für den medizinisch-technischen Fachdienst
(Školy pro pracovníky zdravotně technické služby)
Tyto školy jsou určeny pro přípravu zdravotnických asistentů. Do prvního ročníku se přijímají
studenti, kteří mají nejméně 17 let.
Kollegs
(Kollegs)
Tento druh škol poskytuje profesní kvalifikace převážně absolventům sekundárních všeobecně
vzdělávacích škol, ale i sekundárních odborných a profesních škol. Absolventi získávají diplom.
Medizinisch-technische Akademien
(Zdravotnicko technické akademie)
Tyto akademie poskytují kvalifikaci k výkonu vyšších technických funkcí ve zdravotnictví. Ke studiu
se přijímají absolventi sekundárních akademických nebo odborných a profesních škol a středních škol
příbuzného zaměření (např. zdravotnických škol). Absolventi získávají diplom.
Akademien für Sozialarbeit
(Akademie pro sociální práci)
Tyto akademie poskytují kvalifikaci k výkonu vyšších funkcí v sociálních službách. Ke studiu se
přijímají absolventi sekundárních akademických nebo odborných a profesních škol. Absolventi mohou
získat diplom.
Religionspädagogische Akademien
(Akademie pro náboženskou pedagogiku)
Tyto akademie poskytují kvalifikaci pro vyučování náboženství v době povinné školní docházky. Ke
studiu se přijímají absolventi sekundárních akademických nebo odborných a profesních škol. Studium
je ukončeno učitelskou zkouškou.
Pädagogische Akademien
(Pedagogické akademie)
Tyto akademie poskytují kvalifikaci pro vyučování ve školách, v nichž se plní povinná školní
docházka. Ke studiu se přijímají absolventi sekundárních akademických nebo odborných a profesních
škol a středních škol.
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Řecko
věk:

3
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2

věk:
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1,9%
Technikes Epagelmatikes Scholes (TES) tou Ipourgiou Igias kai Pronias
0,5%
Technikes Epagelmatikes Scholes (TES) Tourismou
10,8%
Technikes Epagelmatikes Scholes (TES) tou Ipourgiou Pedias/ tou Ipourgiou
Georgias
9,6%
Eniea Polikladika Likia (EPL)
4,5%
Scholes Mathitias tou OAED1
49,7%
Technika Epagelmatika Likia (TEL) tou Ipourgiou Pedias
0,2%
Naftika Likia
0,3%
Eniea Polikladika Likia (EPL)
21,8%
Technologica Ecpetheftika Idrimata (TEI)
0,7%
Anoteri Dimosia Scholi Emporikou Naftikou (ADSEN)
14 ˝

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

100% = 227 000 žáků, učňů a studentů
1
OAED - Organismos Aspascholisseos Ergatikou Dynamikou (Organizace pro pracovní síly a zaměstnanost)

Technikes Epagelmatikes Scholes (TES) tou Ipourgiou Igias kai Pronias
(Technické profesní školy zdravotnické a sociální péče)
Tyto školy přijímají absolventy nižšího sekundárního vzdělávání a poskytují jim kvalifikaci pro práci
ve zdravotnictví a v sociálních službách.
Technikes Epagelmatikes Scholes (TES) Tourismou
(Technické profesní školy - turismus)
Tyto školy přijímají absolventy nižšího sekundárního vzdělávání, nižších technických škol nebo žáky
všeobecného nebo profesního lycea a poskytují jim kvalifikaci pro práci v hotelích a v turistických
kancelářích.
Technikes Epagelmatikes Scholes (TES) tou Ipourgiou Pedias/ tou Ipourgiou Georgias
(Technické profesní školy Ministerstva školství/Ministerstva zemědělství)
Tyto školy přijímají absolventy nižšího sekundárního vzdělávání, nižších technických škol nebo žáky
všeobecného nebo profesního lycea a poskytují jim kvalifikaci pro práci v různých oborech
strojírenství, elektrotechniky, v zahradnictví a v kadeřnictví. Absolventi mohou vstoupit do zařízení
poskytujících vyšší všeobecné vzdělání.
Eniea Polikladika Likia (EPL)
(Jednotná víceoborová lycea)
Tyto školy přijímají absolventy nižšího sekundárního vzdělávání a poskytují jim kvalifikaci pro práci
v administrativě a v sekretářských službách. Po složení zkoušek mohou absolventi vstoupit do zařízení
poskytujících vyšší všeobecné vzdělání.
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Scholes Mathitias tou OAED
(Učňovské školy OAED)
Tyto školy přijímají absolventy nižšího sekundárního vzdělávání a poskytují jim kvalifikaci pro práci
v různých řemeslech (hrnčířství, zlatnictví, pekařství, klempířství, instalatérství, tesařství apod.)
Absolventi mohou vstoupit do zařízení poskytujících vyšší všeobecné vzdělání.
Technika Epagelmatika Likia (TEL) tou Ipourgiou Pedias
(Technická profesní lycea Ministerstva školství)
Tyto školy přijímají absolventy nižšího sekundárního vzdělávání a poskytují jim kvalifikaci pro práci
ve strojírenství, elektrotechnice, chemii, stavebnictví, tkalcovnách apod. Absolventi mohou vstoupit
do zařízení poskytujících vyšší vzdělání (ISCED 5 a 6).
Naftika Likia
(Námořní lycea)
Tyto školy přijímají absolventy nižšího sekundárního vzdělávání a poskytují jim kvalifikaci pro práci
v námořní plavbě. Absolventi mohou vstoupit do zařízení poskytujících vyšší vzdělání (ISCED 5 a 6).
Eniea Polikladika Likia (EPL)
(Jednotná víceoborová lycea)
Tyto školy přijímají absolventy vyššího sekundárního vzdělávání a poskytují jim kvalifikaci pro práci
ve strojírenství, elektrotechnice, administrativě, ekonomice, zemědělství.
Technologica Ecpetheftika Idrimata (TEI)
(Večerní technologické ústavy)
75% studentů jsou absolventi vyššího sekundárního vzdělávání, kteří složili přijímací zkoušku. 25%
studentů jsou absolventi TEL a byli přijati na základě svého prospěchu. Mohou se připravovat pro
práci v oblasti managementu a ekonomiky, zdravotnictví, vzdělávání, aplikací techniky, zemědělských
technologií apod.
Anoteri Dimosia Scholi Emporikou Naftikou (ADSEN)
(Vyšší učiliště námořního obchodu)
Tyto školy přijímají absolventy vyššího sekundárního vzdělávání a poskytují jim kvalifikaci pro práci
v námořním obchodu.

Švédsko
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100%
Gymnasieskolan: yrkesförberedande program

1

věk:
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100% = 207 000 žáků

Gymnasieskolan: yrkesförberedande program
(Gymnasiální škola: program profesní přípravy)

Je to program vyšší sekundární úrovně. Je určen mládeži, která ukončila povinnou školní
docházku. Poskytuje způsobilosti požadované při vstupu do zaměstnání.
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Španělsko
věk:
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41,0%
Formación profesional - primer grado
3,9%
Enseñanzas musicales - grado medio
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2,9%
Artes aplicadas y oficios artísticos
Programas de garantía social1
4,5%
Escuelas taller + Casas de oficios
0,1%
Capacitación agraria
0,03%
Artes plasticas y diseño - grado medio
1,4%
Módulos profesionales - nivel II
44,2%
Formación profesional - secundo grado
1,4%
Módulos profesionales - nivel III
0,3%
Enseñanza militar suboficiales
0,1%
Artes plásticas y diseño - grado superior

3

1

věk:

14

15

16

17

18

19

20

21

22

100% = 993 000 žáků, učňů a studentů
1
Programy se experimentálně ověřují, statistické údaje nejsou k dispozici

Formación profesional - primer grado
(Profesní příprava - první stupeň)
Do této profesní přípravy se přijímají žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku. Pokračují ve
všeobecném vzdělávání a získávají způsobilost k práci v různých živnostech. Tento druh profesní
přípravy bude nahrazen tzv. přípravnými cykly profesní přípravy.
Enseñanzas musicales - grado medio
(Hudební vzdělávání - střední stupeň)
Toto vzdělávání střední úrovně poskytuje kvalifikaci pro uplatnění v oblasti hudby. Absolventi
získávají profesní diplom. Mohou pokračovat ve vyšším hudebním vzdělávání.
Artes aplicadas y oficios artísticos
(Užité umění a umělecká řemesla)
Tento program poskytuje úplnou kvalifikaci pro práci v oblasti umění a užitého umění, designu a
kreslení, v uměleckých řemeslech, v restaurátorství a konzervátorství.
Programas de garantía social
(Programy sociálního zabezpečení)
Tento speciální program základního profesního výcviku je určen neúspěšným žákům počátečních škol.
Jeho cílem je umožnit jim vstup na trh práce nebo do další formy vzdělávání. Je součástí
reformovaného vzdělávacího systému.
Escuelas taller + Casas de oficios
(Škola dílna + řemeslnická provozovna)
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Tyto dva programy jsou určeny nezaměstnaným, kteří mají méně než 25 let. Mají jim poskytovat
profesní kvalifikaci a tak jim usnadnit vstup na trh práce. Uskutečňují se na pracovišti. Program „škola
dílna“ se zaměřuje na restauraci kulturního a přírodního dědictví a na obnovu infrastruktury. Program
„řemeslnická provozovna“ se zaměřuje na péči o městské a přírodní prostředí, na jeho údržbu, na
obnovu řemeslnických dílen a na zavádění nových technologií do nich..
Capacitación agraria
(Zemědělské školení)
Tento program poskytuje zemědělské vzdělání a praktickou zkušenost těm, kteří se chtějí uplatnit
v zemědělství.
Artes plasticas y diseño - grado medio
(Výtvarná umění a design - střední stupeň)
Tento program připravuje pro uplatnění v oblasti umění a uměleckých řemesel.
Módulos profesionales - nivel II
(Profesní moduly - úroveň II)
Tento program poskytuje přípravu pro výkon speciálních funkcí na úrovni techniků.
Formación profesional - segundo grado
(Profesní příprava - druhý stupeň)
Do této profesní přípravy se přijímají žáci, kteří složili bakalaureát nebo úspěšně ukončili počáteční
profesní přípravu. Žáci získávají všeobecné vzdělávání a způsobilost k práci v různých živnostech.
Tento druh profesní přípravy bude postupně nahrazen tzv. přípravnými cykly profesní přípravy.
Módulos profesionales - nivel III
(Profesní moduly - úroveň III)
Tento program poskytuje přípravu pro výkon speciálních funkcí na úrovni vyšších techniků.
Enseñanza militar suboficiales
(Vojenské vzdělávání poddůstojníků)
Tento program poskytuje kvalifikaci k výkonu základních funkcí v armádě.
Artes plásticas y diseño - grado superior
(Výtvarná umění a design - střední stupeň)
Tento program připravuje pro uplatnění v oblasti umění a uměleckých řemesel. Poskytuje kvalifikaci
pro návrhářství, koordinaci a realizaci technických a uměleckých projektů. Uskutečňuje se v kursech
vyšší úrovně.

Velká Británie
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4,6%
Full-Time Study for Vocational Qualifications in Schools
35,7%
Full-Time Study for Vocational Qualifications in Colleges
22,0%
Youth Training
1
24,1%
Employer-Supported Training Leading to Vocational Qualification Including
Apprenticeship and other Forms of Training
2
13,6%
Part-Time Study in Colleges of Further Education and Full-Time Study in
Independent Colleges towards Vocational Qualifications
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100% = 1,280 000 žáků a učňů
1
Některé druhy přípravy probíhají v podnicích, některé jsou alternační. Délka učební doby je různá.
2
Délka učební doby je různá.

Full-Time Study for Vocational Qualifications in Schools
(Denní studium ve školách zaměřené na získání odborné kvalifikace)
Jde o program denního studia, který poskytuje kvalifikaci k výkonu povolání. Realizuje se ve školách
v mnoha různých kursech. Je určen mládeži starší šestnácti let, která ukončila povinnou školní
docházku.
Full-Time Study for Vocational Qualifications in Colleges
(Denní studium v kolejích zaměřené na získání odborné kvalifikace)
Jde o program denního studia, který poskytuje kvalifikaci k výkonu povolání. Realizuje se v kolejích
v mnoha různých kursech. Je určen mládeži starší šestnácti let, která ukončila povinnou školní
docházku, nebo studentům, kteří ukončili vyšší všeobecné vzdělávání.
Youth Training
(Příprava mládeže)
Tento program poskytuje profesní přípravu hlavně mládeži ve věku 16 a 17 let, která má místo
v programu zaručeno, pokud má o ně zájem. Získává v něm základní profesní dovednosti a kvalifikaci
úrovně NVQ 2. Uskutečňuje se formou denní přípravy na pracovišti nebo alternační formou na
pracovišti a v koleji. Poměrně malý počet účastníků se vzdělává denní formou studia v koleji.
Employer-Supported Training Leading to Vocational Qualification Including Apprenticeship
and other Forms of Training
(Zaměstnavateli podporovaná odborná příprava vedoucí k profesní kvalifikaci včetně učňovství a
dalších forem přípravy)
Sem patří řada různých druhů profesní přípravy poskytované zaměstnavateli prostřednictvím učebního
poměru a dalších programů. Jsou určeny hlavně mladým absolventům škol a zahrnují rozmanité, dobře
strukturované systémy přípravy založené na pracovišti. Tyto systémy poskytují podpůrné prostředí, v
němž účastníci mohou získat profesní kvalifikace. Mohou zahrnovat i studium v kolejích. Další
zaměstnavateli podporované programy přípravy mohou být velmi specifické. Patří sem například
příprava zdravotních sester, ale také příprava zaměřená na individuální potřeby jednotlivých
zaměstnanců. Vyučování může probíhat při zaměstnání nebo samostatně. Studium vedoucí k dosažení
uznávané kvalifikace může být organizováno v koleji nebo v zařízeních zaměstnavatele.•
Part-Time Study in Colleges of Further Education and Full-Time Study in Independent Colleges
towards Vocational Qualifications
(Večerní studium v kolejích dalšího vzdělávání a denní studium v nezávislých kolejích směřující
k získání uznávané kvalifikace)
Tento program je určen mládeži a poskytuje profesní kvalifikace. Není však financován
zaměstnavateli. Zahrnuje jak profesní kursy při zaměstnání ve veřejných kolejích, tak denní studium
v nezávislých kolejích. Tyto dva druhy přípravy jsou obvykle rovnocenné, příprava v kursech při
zaměstnání však trvá déle.

•

Tato charakteristika je poněkud zmatená i v původním anglickém znění. Můžete se o tom přesvědčit sami - originál je
sk dispozici v knihovně VÚOŠ.
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