
Střední odborné školy s maturitou 

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) 
 

Jde o vzdělávání s profesním charakterem, které připravuje žáky pro střední odborné činnosti a nižší 

řídicí funkce. Absolventi získají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo 

vyšším odborném vzdělávání. Délka studia je 4 roky. 

Kód oboru studia s označením kategorie vzdělání – M (úplné střední odborné vzdělání s maturitou). 
Studijní obory jsou uvedeny podle skupin oborů vzdělání: 

 

16 Ekologie a ochrana životního prostředí 

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 

16-02-M/01 Průmyslová ekologie 

 

18 Informatické obory 

18-20-M/01 Informační technologie 

 

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 

21-42-M/01 Geotechnika 

 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 

23-41-M/01 Strojírenství 

23-45-M/01 Dopravní prostředky 

 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 

26-41-M/01 Elektrotechnika 

26-45-M/01 Telekomunikace 

 

28 Technická chemie a chemie silikátů 

28-44-M/01 Aplikovaná chemie 

28-46-M/01 Technologie silikátů 

 

29 Potravinářství a potravinářská chemie 

29-41-M/01 Technologie potravin 

29-42-M/01 Analýza potravin 

 

31 Textilní výroba a oděvnictví 

31-41-M/01 Textilnictví 

31-43-M/01 Oděvnictví 

 

32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů 

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 

 

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba 

 

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 

34-41-M/01 Polygrafie 

34-42-M/01 Obalová technika 
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36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 

36-43-M/01 Stavební materiály 

36-45-M/01 Technická zařízení budov 

36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí 

36-47-M/01 Stavebnictví 

 

37 Doprava a spoje 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 

37-42-M/01 Logistické a finanční služby 

 

39 Speciální a interdisciplinární obory 

39-08-M/01 Požární ochrana 

 

41 Zemědělství a lesnictví 

41-04-M/01 Rostlinolékařství 

41-41-M/01 Agropodnikání 

41-42-M/01 Vinohradnictví 

41-43-M/01 Rybářství 

41-43-M/02 Chovatelství 

41-44-M/01 Zahradnictví 

41-45-M/01 Mechanizace a služby 

41-46-M/01 Lesnictví 

 

43 Veterinářství a veterinární prevence 

43-41-M/01 Veterinářství 

 

53 Zdravotnictví 

53-41-M/02 Nutriční asistent 

53-41-M/03 Praktická sestra 

53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví 

53-43-M/01 Laboratorní asistent 

53-44-M/01 Ortoticko - protetický technik 

53-44-M/03 Asistent zubního technika 

 

63 Ekonomika a administrativa 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

63-41-M/02 Obchodní akademie 

 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 

65-42-M/01 Hotelnictví 

65-42-M/02 Cestovní ruch 

 

66 Obchod 

66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti 

 

68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 
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https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/5343M01/Laboratorni-asistent/1?zkracene=False
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/5344M01/Ortoticko-proteticky-technik/1?zkracene=False
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/5344M03/Asistent-zubniho-technika/1?zkracene=False
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/SkupinaOboru/1/63/9
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/6341M01/Ekonomika-a-podnikani/1?zkracene=False
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/6341M02/Obchodni-akademie/1?zkracene=False
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/SkupinaOboru/1/65/9
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/6542M01/Hotelnictvi/1?zkracene=False
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/6542M02/Cestovni-ruch/1?zkracene=False
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/SkupinaOboru/1/66/9
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/6643M01/Knihkupecke-a-nakladatelske-cinnosti/1?zkracene=False
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68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

 

69 Osobní a provozní služby 

69-42-M/01 Oční optik 

 

72 Publicistika, knihovnictví a informatika 

72-41-M/01 Informační služby 

 

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství 

75-41-M/01 Sociální činnost 

 

78 Obecně odborná příprava (lyceum) 

78-42-M/01 Technické lyceum 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 

78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 

78-42-M/06 Kombinované lyceum 

78-42-M/07 Vojenské lyceum 

 

82 Umění a užité umění 

82-41-M/01 Užitá malba 

82-41-M/02 Užitá fotografie a média 

82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba 

82-41-M/04 Průmyslový design 

82-41-M/05 Grafický design 

82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů 

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 

82-41-M/08 Tvorba hraček a herních předmětů 

82-41-M/09 Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků 

82-41-M/10 Řezbářství 

82-41-M/11 Design interiéru 

82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 

82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 

82-41-M/14 Textilní výtvarnictví 

82-41-M/15 Tvorba a vzorování bižuterie 

82-41-M/16 Kamenosochařství 

82-41-M/17 Multimediální tvorba 

82-41-M/18 Uměleckořemeslná stavba varhan 

82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství 

82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů 

 

 

 

 

Zdroj informací: https://www.infoabsolvent.cz/Obory/1/9#filtrForm (ze dne 5. 10. 2020) 
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