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Česká republika  
 

Přehled o nově přijímaných žácích 
Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších 
odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia po základní 

škole jich bylo přijato 99 9941, do nástavbového a vyššího odborného vzdělávání 12 762.  

Nejvíce žáků bylo přijato do středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou 
(40 182) a do středního vzdělávání s výučním listem (30 118); dále do gymnaziálního 

vzdělávání (22 524). Do středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou 

a odborným výcvikem bylo přijato 6 248 žáků, nejméně početné je zastoupení žáků 

přijímaných do středního vzdělávání, které není zakončené výučním listem ani maturitou 

(922).  

Do jiných forem studia (večerní, dálkové ad.) bylo přijato poměrně málo žáků (1 447 do 

středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou, 472 do středního vzdělávání 

s výučním listem, 64 do gymnaziálního vzdělávání, 21 do středního vzdělávání bez 

výučního listu i maturity a 13 do středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou a 

odborným výcvikem). 

Poměrně značné jsou počty žáků přijatých do nástavbového vzdělávání pro absolventy 

tříletých učebních oborů (5 802) a do vyššího odborného vzdělávání (6 960). V těchto 

oborech je přijímán i poměrně vysoký počet žáků do jiných forem studia (nástavbové 

studium - 1 932, VOŠ - 1 932), v posledních letech však došlo k výraznému poklesu, 

vzhledem k problémům s úspěšností u maturitní zkoušky.   

Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR  

 
  
Kategorie vzdělání Kategorie vzdělání

SVsVL Střední vzdělání s výučním listem - H, E NV Nástavbové vzdělání - L/5

SVsMZaOV Střední odborné vzdělání s MZ a odborným výcvikem - L/0 VOV Vyšší odborné vzdělání - N

SV Střední vzdělání (bez maturity a výučního listu) - J, C, D

SOVsMZ Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou - M

GV Gymnaziální vzdělání - K  

Oproti předchozímu školnímu roku došlo k poklesu nově přijatých žáků do denního studia 

po základní škole o 484 žáků (tj. o 0,5 %), což je podstatně méně než v předchozích 

letech. V populačním vývoji 15letých bylo zřejmě dosaženo minima a v dalších letech lze 

pravděpodobně očekávat mírný nárůst.  

Uvedený pokles se projevil již pouze ve dvou kategoriích navazujících na základní 

vzdělání, a to ve středním vzdělání s výučním listem, kde došlo k poklesu o 3,3 % (1 036 

žáků) a středním odborném vzdělání s maturitou se snížil počet nově přijatých žáků o 

0,5 % (211 žáků). V ostatních kategoriích došlo k nárůstu - v gymnaziálním vzdělávání o 

2,6 % (564 žáků), ve středním odborném vzdělání s maturitní zkouškou a odborným 

výcvikem o 1,7 % (103 žáků) a ve středním vzdělání bez vyučení i maturity, kde přibylo 

96 žáků, což představuje nárůst 11,6 %. 

                                                           
1 U víceletých gymnázií jsou započítáni žáci vstupující do ročníku, který odpovídá běžnému 

1. ročníku SŠ. 
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Ve vyšším odborném vzdělávání došlo k výraznému poklesu počtu přijímaných žáků, a to 

o 843 (10,8 %). V nástavbovém studiu rovněž nastal znatelný pokles o 494 žáků 

(7,8 %).  

Změny v počtech nově přijatých žáků v jednotlivých kategoriích ovlivnilo také celkové 

procentní zastoupení nově přijímaných žáků v rámci celé ČR. Tradičně nejvyšší 

podíly přísluší střednímu odbornému vzdělání s maturitní zkouškou (40,2 %) a střednímu 

vzdělání s výučním listem (30,1 %); další v řadě je procentní zastoupení žáků 

přijímaných do gymnaziálního vzdělávání (22,5 %); nejnižší podíly přísluší střednímu 

odbornému vzdělání s maturitou a odborným výcvikem (6,2 %) a střednímu vzdělání, 

které není ukončené výučním listem ani maturitou (0,9 %).  

Na úrovni jednotlivých krajů lze však nalézt zřetelné odchylky od těchto hodnot. 

Například pro Hl. m. Praha je charakteristické výrazně podprůměrné zastoupení nově 

nastupujících do středního vzdělávání s výučním listem (18,3 % v roce 2015) a naopak 

zřetelně nadprůměrné podíly žáků přijímaných do gymnaziálního vzdělávání (28,9 %) 

a středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou (46,4 %); výrazně největší podíl 

žáků přijatých do středního vzdělávání s výučním listem je v Libereckém kraji (37,6 %), 

v Ústeckém a Libereckém kraji je nejmenší podíl žáků přijatých do gymnaziálního 

vzdělávání (17,7 %, resp. 17,9 %) a v Olomouckém kraji do středního odborného 

vzdělávání s maturitní zkouškou (35,9 %). Podrobnější srovnání je uvedeno dále. 

 

Přehled o absolventech 
Celkový počet absolventů denního studia v roce 2015 činil 83 298, z toho absolventů 

studia následujícího po základní škole bylo 76 852, nástavbového a vyššího odborného 

studia 6 446.  

Nejvíce bylo absolventů v oborech středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou 
(29 783) a středního vzdělávání s výučním listem (22 260); třetí nejpočetnější skupinu 

tvoří absolventi gymnaziálního vzdělávání (20 533). Střední odborné vzdělávání 

s maturitní zkouškou a odborným výcvikem absolvovalo 3 707 žáků, nejméně početné je 

zastoupení absolventů středního vzdělávání, které není zakončené výučním listem ani 

maturitou (569).  

V jiných formách studia (večerní, dálkové ad.) absolvovalo poměrně málo žáků (797 

v oborech středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou, 534 v oborech středního 

vzdělávání s výučním listem, 58 v gymnaziálním vzdělávání, 21 v oborech středního 

odborného vzdělávání s maturitou a odborným výcvikem a 14 v oborech středního 

vzdělávání bez výučního listu i maturity). 

Obrázek 2: Přehled o vývoji počtů absolventů v ČR 

Poměrně značné, i když výrazně nižší než počty přijímaných, jsou počty absolventů 

nástavbového studia pro absolventy tříletých učebních oborů (1 975) a vyššího 

odborného vzdělávání (4 471) v denní formě studia, v jiných formách studia je jich u VOŠ 

výrazně méně (nástavbové vzdělávání – 1 563, VOV – 1 630).  

V průběhu uplynulých pěti let docházelo k postupnému poklesu celkového počtu 

absolventů, trvalý je tento jev u maturitních oborů odborného charakteru (zejména 
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nástaveb). Tento výrazný pokles je způsobený zejména zavedením nové formy maturitní 

zkoušky. Vývoj počtu absolventů gymnaziálního vzdělávání vykazuje stabilitu, protože 

nová forma maturitní zkoušky pro žáky gymnázií není problémem. U absolventů 

nástavbového vzdělávání je pokles nejvýraznější.  

Více informací o vývoji struktury žáků v ČR jako celku a z části i v krajích naleznete 

v publikaci: Vojtěch, Jiří – Paterová, Pavla. Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků 

a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení 

mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2015/16. Praha: 

NÚV, 2016. (viz www.nuv.cz, sekce Publikace nebo www.infoabsolvent.cz v sekci 

Absolventi a trh práce s velmi podrobnými údaji). 

 

 

Vývoj vzdělanostní struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání 

v krajích ČR v jednotlivých kategoriích vzdělání 

Vzdělanostní struktury a jejich vývoj v jednotlivých krajích jsou představeny ve  statích 

pro jednotlivé kraje – viz http://www.nuv.cz/t/vzdelavani-a-trh-prace-v-krajich-cr-1. 

V této části zde je uvedeno porovnání situace v jednotlivých krajích podle jednotlivých 

kategorií vzdělání, a to jak z pohledu podílů nově přijatých žáků, tak i absolventů.  

 

Střední vzdělání s výučním listem (kategorie E a H) 

Vlivem informačních kampaní či podpory zájmu o některé učební obory formou stipendií 

a jiných výhod se podařilo ve školním roce 2009/10 přerušit pokles podílového 

zastoupení žáků ve středním vzdělání s výučním listem. Po růstové tendenci dochází od 

šk. r. 2012/13 v průměru ČR k poklesu, vývoj v jednotlivých krajích je však různorodý, 

k nárůstu podílu však dochází spíše výjimečně.  

V posledním roce vzrostl podíl nově přijatých žáků ve středním vzdělání s výučním listem 

výrazněji pouze v kraji Libereckém (1,6 p.b.), nepatrně pak v krajích Středočeském a 

Vysočina (růst o 0,1 p.b.). V ostatních krajích došlo k poklesu, k nejvyššímu v kraji 

Karlovarském (3,8 p.b.). 

Nejvyšší podíl přijímaných do středního vzdělávání s výučním listem vykazují Liberecký 

(37,6 %) a Ústecký kraj (37,1 %).  

Obrázek 3: Vývoj podílů nově přijatých do středního vzdělávání s výučním listem 

v krajích ČR 

 

Nejnižší podíl přijímaných do středního vzdělávání s výučním listem vykazuje 

Hl. m. Praha (18,0 %), které má v tomto ohledu specifické postavení dané především 

strukturou obyvatel. Nízké podíly přijímaných vykazují i Zlínský kraj 

(26,5 %) a Jihomoravský kraj (28,8 %). Průměrný podíl v celé České republice dosahuje 

30,1 %. 

http://www.nuv.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
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Celkový vývoj podílů absolventů středního vzdělávání s výučním listem v České republice 

souvisí se změnami v tendenci nově přijímaných před třemi roky.  

Největší pokles podílu absolventů středního vzdělání s výučním listem byl zaznamenán 

v Karlovarském kraji (2,0 p.b.), dále pak v Kraji Vysočina (0,9 p.b.) a v Hl.m.Praha 

(0,7 p.b.).  

K nárůstu podílu vyučených absolventů středního vzdělání s výučním listem došlo 

v krajích Libereckém (4,6 p.b.), Pardubickém (1,5 p.b.) a Moravskoslezském (1,0 p.b.).  

Obrázek 4: Vývoj podílů absolventů středního vzdělávání s výučním listem v krajích   

 

Trojici krajů s nejnižším podílem absolventů středního vzdělávání s výučním listem tvoří 

kraje, které figurují na předních místech i v případě podílů nově přijímaných žáků – jde 

o Hl. m. Praha (16,2 %), Zlínský kraj (24,2 %) a Jihomoravský kraj (25,1 %).  

Naopak nejvyšších podílů dosahují Liberecký (34,0 %), Středočeský (33,6 %) a Ústecký 

kraj (33,3 %). Z grafu jsou zřetelné změny v podílech v jednotlivých krajích. 

 

Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem 

(kategorie L0) 

Vývoj podílů nově přijímaných v této kategorii v ČR je v posledních letech mírně kolísavý 

kolem průměru, a to i přes perspektivnost této přípravy, která splňuje zájmy žáků a 

jejich rodičů o maturitní vzdělání a na druhé straně poskytuje pro trh práce potřebné 

vysoce kvalifikované vyučené pracovníky. Krajské rozdíly jsou však poměrně velké a mají 

značně rozdílný průběh, zřejmý je i rozdíl mezi českými a moravskými kraji.  

Obrázek 5: Vývoj podílů nově přijatých do středního odborného vzdělávání 

s maturitní zkouškou a odborným výcvikem v krajích ČR  

 
V roce 2015/16 byl největší podíl nově přijatých žáků ve Zlínském kraji (10,0 %), dále 

v Olomouckém kraji (7,9 %) a Kraji Vysočina (7,1 %). Naopak nejnižší podíly byly 

zaznamenány v Ústeckém kraji (pouze 4,2 %), Královéhradeckém kraji (4,7 %) 

a Karlovarském kraji (4,9 %).  
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Tato kategorie vzdělání vykazuje poměrně značné rozdíly mezi kraji, ale i značně 

různorodý vývoj v rámci jednotlivých krajů. Tato kategorie vzdělávání má významné 

postavení ve Zlínském kraji na Moravě a v Plzeňském kraji v Čechách. 

Obrázek 6: Vývoj podílů absolventů středního odborného vzdělávání s maturitní 

zkouškou a odborným výcvikem v krajích ČR 

Celkový vývoj podílů absolventů středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou 

a odborným výcvikem v České republice odpovídal v minulých letech situaci nově 

přijímaných před čtyřmi lety. V posledních třech letech je však zřejmý propad počtu 

absolventů, což je dáno problémy a neúspěšností v nové maturitní zkoušce. Celkový 

pokles v roce 2015 oproti předchozímu roku je 0,3 p.b., největší propad v tomto roce je 

ve Zlínském kraji (o 1,3 p.b.), přitom stále zůstává v tomto kraji nejvyšší podíl 

absolventů i přijímaných žáků. 

 

Střední odborné vzdělání s výučním listem a s maturitní zkouškou 

a odborným výcvikem (kategorie H, E a L0) 
 

Součástí přípravy v kategorii vzdělání L0 ukončené maturitní zkouškou je i odborný 

výcvik. Jedná se o obory vzdělání dříve označované jako studijní obory vyučované na 

středních odborných učilištích. Absolventi takových oborů se převážně uplatňují na 

místech dříve vyžadujících vyučení. Dlouhodobý vývoj na těchto pracovních místech však 

vedl k postupně rostoucím požadavkům na vzdělanost pracovníků. Z tohoto hlediska je 

vhodné posuzovat vývoj vzdělanostní struktury nově přijatých žáků do středního 

vzdělávání také jako přehled poskytující součtové hodnoty uvedených kategorií vzdělání.  

Obrázek 7: Vývoj podílů nově přijatých do středního vzdělávání s výučním listem 

a s maturitní zkouškou a odborným výcvikem v krajích ČR  

 

Celkový vývoj nově přijímaných do středního vzdělávání, kde žáci procházejí odborným 

výcvikem, zaznamenal oproti minulému roku pokles o 0,8 p.b., a to hlavně v důsledku 

snížení podílů přijímaných do učebních oborů. Nejvyšším zastoupením přijímaných ve 

středním vzdělání s výučním listem a s maturitou a odborným výcvikem se vyznačuje 

Liberecký (42,8 %), Karlovarský, zde i přes výrazný pokles (41,7 %), a Ústecký kraj 
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(41,2 %). Nejnižší hodnoty podílů přijímaných nacházíme, opomeneme-li Prahu, v krajích 

Královéhradeckém (34,4 p.b.) a Jihomoravském (35,3 p.b.). 

Obrázek 8: Vývoj podílů absolventů středního vzdělávání s výučním listem 

a s maturitní zkouškou a odborným výcvikem v krajích ČR  

 

Vývoj počtu absolventů této součtové kategorie s výstupem na trh práce do oblasti 

pracovních míst dělnického a manipulačního charakteru se vyznačoval poměrně rychlým 

poklesem do roku 2013, v posledních dvou letech je jejich podíl stabilní.  

Nejvyšší podíl absolventů ve středním vzdělání s výučním listem a s maturitou a 

odborným výcvikem vykazují kraje Pardubický (38,5 %), Středočeský (37,7 %) a 

Liberecký (36,9 %). Nejnižší hodnoty podílů absolventů nacházíme, opomeneme-li Prahu, 

v krajích Jihomoravském (33,3 p.b.) a Královéhradeckém (33,6 p.b.) 

Největší pokles byl zaznamenán ve Zlínském a Karlovarském kraji (oba o  1,1 p.b.), 

překvapivý nárůst pak v Libereckém kraji (3,6 p.b.).  

 

Střední odborné vzdělávání s maturitní zkouškou (kategorie M) 

Celkový vývoj nově přijímaných do středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou 

v ČR je po drobných změnách v letech 2011 až 2013 charakterizován stabilitou na 40 % 

nově přijatých.  

Vývoj sledovaného podílu v jednotlivých krajích je různorodý, od výrazného nárůstu 

v Karlovarském kraji (2,9 p.b.), po výrazný pokles v Libereckém kraji (2,4 p.b.) 

v posledních dvou letech. 

Obrázek 9: Vývoj podílů nově přijatých do středního odborného vzdělávání 

s maturitní zkouškou v krajích ČR 

 

Nejvyšší podíl přijímaných do středního odborného vzdělávání s maturitou 

ve školním roce 2015/16 je v Hl. m. Praha (46,4 %), v Královéhradeckém kraji (43,6 %), 

v Plzeňském kraji (41,4 %) v Jihočeském kraji (40,5 %). 
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Nejnižší podíl přijímaných do středního odborného vzdělávání s maturitou vykazují kraje 

Středočeský (37,0 %), Olomoucký (35,9 %) a Vysočina (37,5 %).  

Obrázek 10: Vývoj podílů absolventů středního odborného vzdělávání s maturitní 

zkouškou v krajích ČR 

 

Celkový vývoj podílů absolventů středního odborného vzdělávání obvykle souvisí se 

změnami v tendenci nově přijímaných před čtyřmi lety. Zde je však zřetelný velký nárůst 

absolventů v roce 2013, který nemá dostatečný podklad ve změně podílů přijímaných 

před čtyřmi lety. Je velice pravděpodobné, že nárůst absolventů v roce 2013 souvisí 

s vysokou neúspěšností absolventů u nově zavedené maturitní zkoušky, kdy 

v následných letech došlo k navýšení o opakující žáky. 

Trojici krajů s nejvyšším podílem absolventů středního odborného vzdělávání s maturitou 

v roce 2015 tvoří Hl. m. Praha (42,5 %), Královéhradecký kraj (41,9 %) a Plzeňský kraj 

(40,8 %). V seznamu krajů s nejnižšími podíly absolventů středního odborného 

vzdělávání s maturitou figurují Středočeský (34,9 %), Pardubický (36,4 %) a Olomoucký 

(36,7 %) kraj.  

Nárůsty podílů absolventů jsou malé, Jihočeský kraj (1,0 p.b.), vysoké poklesy vykazují 

kraje Liberecký (2,9 p.b.), Pardubický (2,3 p.b.) a Středočeský (2,2 p.b.). 

  

Gymnaziální vzdělávání (kategorie K) 

I když vývoj v oborech gymnázií nepatří do oblasti odborného školství, vzhledem 

k souvislostem s celkovým rozdělením populačního ročníku vstupujícího do středních 

škol, uvádíme přehled vývoje i v této kategorii.  

Obrázek 11: Vývoj podílů nově přijatých do gymnaziálního vzdělávání v krajích ČR  

 

Celkový vývoj nově přijímaných do gymnaziálního vzdělávání v ČR je charakterizován 

trendem trvalého mírného nárůstu nově přijatých (do 4letého studia a odpovídajících 

ročníků víceletých oborů). V roce 2015 podíl nově přijatých žáků do gymnaziálního 

vzdělání dosáhl 22,5 %. 
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V podílech nově přijímaných jsou poměrně výrazné krajové rozdíly, zejména nízké podíly 

jsou v krajích, ve kterých jsou i nízké podíly vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. 

Nejvyšší podíl přijímaných v roce 2015 byl v Hl. m. Praze (28,9 %), na dalších místech 

jsou Jihomoravský (25,4 %) a Zlínský kraj (23,8%).  

Nejmenší podíl žáků přijímá Ústecký (17,7 %), Liberecký (17,9 %), Plzeňský (19,4 %) a 

Karlovarský kraj (20,1 %).  

Nejvyšší nárůst vykazují Olomoucký kraj (2,0 p.b.) a Středočeský kraj (1,4 p.b.), 

k poklesu došlo pouze v Moravskoslezském kraji (0,4 p.b.). 

Obrázek 12: Vývoj podílů absolventů gymnaziálního vzdělávání v krajích ČR  

 

Vývoj podílů absolventů gymnaziálního vzdělávání v České republice souvisí s populačním 

poklesem, novou maturitní zkouškou a předčasnými odchody ze vzdělávání. Podíly 

absolventů gymnázií se vlastně zvyšují, protože se výrazněji zmenší podíl absolventů 

odborného vzdělávání. Nezanedbatelný podíl maturantů v odborném vzdělávání neuspěje 

u maturitní zkoušky, učební obory jsou o rok kratší (žáci končí o rok dříve) a z této 

skupiny také častěji žáci předčasně ukončují vzdělávání. Proto do výpočtu podílů vstupují 

menší počty absolventů odborného vzdělávání a podíl absolventů gymnázií je pak 

zřetelně vyšší než podíl přijímaných, zejména v posledních letech.  

Nejvyšší podíl absolventů gymnaziálního vzdělávání v roce 2015 je opět v Hl. m. Praha 

(35,1 %), na dalších místech jsou Jihomoravský (28,8 %) a Zlínský kraj (27,5 %), 

nejnižší hodnoty vykazují kraj Ústecký (23,1 %), Liberecký (23,2 %) a Plzeňský 

(23,6 %). Za poslední rok se nejvíce zvýšil podíl absolventů gymnázií v Karlovarském 

kraji (o 2,4 p.b.) a Kraji Vysočina (2,1 p.b.), pokles byl hlavně v Královéhradeckém kraji 

(0,8 p.b.).  

 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou navazující na základní školu 
v souhrnu (kategorie K, M, L0) 

Vývoj nově přijímaných do středního vzdělávání navazujícího na základní vzdělávání 

a poskytujícího maturitní zkoušku v České republice byl do roku 2008 jednoznačně 

růstový, a to jak v celku republiky, tak v každém jednotlivém kraji. Tento vývoj se vlivem 

propadu počtu žáků vycházejících ze základní školy a vlivem informačních kampaní či 

podpory zájmu o některé učební obory formou stipendií či jiných výhod změnil a od roku 

2008 začal pokles podílu přijatých do maturitních oborů. V roce 2013 ale došlo 

k mírnému nárůstu (0,9 p.b.) a počet přijímaných žáků nadále mírně stoupal.  

V krajích jde většinově rovněž o nárůst, v letech 2011  až 2015 došlo k poklesu pouze ve 

dvou krajích, Ústeckém (0,6 p.b.) a Libereckém (0,1 p.b.). 

Oproti minulému roku došlo pak k poklesu v Libereckém kraji (o 1,7 p.b.), k největšímu 

nárůstu došlo v Karlovarském (3,8 p.b.) a Pardubickém kraji (2,1 p.b.).  
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Obrázek 13: Vývoj podílů nově přijatých po základní škole do oborů poskytujících 

maturitu v krajích ČR  

 

V roce 2015 dosahují nejvyšších podílů přijímaných do maturitních oborů kraj Hl. m.  

Praha (81,1 %), dále Zlínský kraj (73,0 %) a Jihomoravský kraj (70,2 %). Nejnižší podíly 

nově přijímaných v roce 2015 v tomto souhrnu vykazují Liberecký kraj (61,5 %), Ústecký 

kraj (61,7 %) a Karlovarský kraj (62,7 %). 

Obrázek 14: Vývoj podílů absolventů oborů po základní škole poskytujících maturitu 

v krajích ČR 

 

Vývoj podílů absolventů v maturitních oborech navazujících na základní školu byl 

dlouhodobě rostoucí, od roku 2013 je však zřejmý pokles, většinou způsobený 

neúspěšností mnoha žáků u maturitní zkoušky.  

Trojici krajů s nejvyšším podílem absolventů s maturitou v roce 2015 tvoří Hl. m. Praha 

(81,9 %), Zlínský kraj (71,6 %) a Jihomoravský kraj (71,4 %).  

V seznamu krajů s nejnižšími podíly absolventů s maturitou figurují Liberecký kraj 

(65,3 %), Středočeský kraj (65,4 %) a Ústecký kraj (65,8 %).  

 

 

 

 

Na závěr ještě připojujeme přehled podílů nově přijatých a absolventů v roce 2015 

v jednotlivých krajích a v ČR v celkovém znázornění.  

Poslední část tvoří tabulky uvádějící počty nově přijatých a počty absolventů všech 

kategorií středního vzdělávání v letech 2012/2013 až 2015/2016 – Tabulka 1 a 2.  

 

Připravil NÚV s využitím dat analyticko-statistického odboru MŠMT.  
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Obr. 15: Podíly nově přijatých do středního vzdělávání po základní škole v krajích ČR 

- kategorie vzdělání E, H, K, L0, M (2015) 

 

 

Obr. 16: Podíly absolventů středního vzdělávání po základní škole v krajích ČR - 

kategorie vzdělání E, H, K, L0, M (2015) 
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