
Učební obory kategorie E 

 

 

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. Tyto obory volí žáci se splněnou devítiletou školní 

docházkou, kteří vycházejí z 8. ročníku (případně ze 7. ročníku). Kód oboru studia s označením 

kategorie vzdělání – E. 

 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 

23-51-E/01 Strojírenské práce 

 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce 

 

28 Technická chemie a chemie silikátů 

28-57-E/01 Keramická výroba 

28-63-E/01 Bižuterní výroba 

 

29 Potravinářství a potravinářská chemie 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 

29-51-E/02 Potravinářské práce 

 

31 Textilní výroba a oděvnictví 

31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba 

31-59-E/01 Šití oděvů 

31-59-E/02 Šití prádla 

 

32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů 

32-41-E/01 Kožedělná výroba 

 

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 

33-57-E/01 Dřevařská výroba 

33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv 

 

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 

34-57-E/01 Knihařské práce 

 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 

36-51-E/01 Dlaždičské práce 

36-55-E/01 Klempířské práce ve stavebnictví 

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce 

36-59-E/01 Podlahářské práce 

36-62-E/01 Sklenářské práce 
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36-64-E/01 Tesařské práce 

36-67-E/01 Zednické práce 

36-67-E/02 Stavební práce 

36-69-E/01 Pokrývačské práce 

 

41 Zemědělství a lesnictví 

41-51-E/01 Zemědělské práce 

41-52-E/01 Zahradnické práce 

41-52-E/02 Zahradnická výroba 

41-55-E/01 Opravářské práce 

41-56-E/01 Lesnické práce 

 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

65-51-E/02 Práce ve stravování 

 

66 Obchod 

66-51-E/01 Prodavačské práce 

 

69 Osobní a provozní služby 

69-54-E/01 Provozní služby 

 

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 
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