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Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou 

Jde o střední vzdělání s profesním charakterem, které připravuje žáky pro náročná dělnická povolání a 

nižší řídicí funkce. Významnou součástí studia je odborný výcvik. 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 – L (úplné střední odborné vzdělání s odborným 

výcvikem a maturitou). Jednotlivé obory jsou uvedeny podle skupin oborů vzdělání: 

 

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 

21-43-L/01 Hutník operátor 

21-44-L/01 Technik modelových zařízení 

 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 

23-45-L/02 Letecký mechanik 

23-62-L/01 Optik 

23-69-L/01 Technik - puškař 

 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 

 

28 Technická chemie a chemie silikátů 

28-42-L/01 Chemik operátor 

 

31 Textilní výroba a oděvnictví 

31-43-L/01 Oděvní technik 

 

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 

 

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 

34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích 

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 

34-56-L/01 Fotograf 

34-57-L/01 Technik dokončovacího zpracování tiskovin 

 

39 Speciální a interdisciplinární obory 

39-41-L/01 Autotronik 

39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 

 

41 Zemědělství a lesnictví 

41-43-L/01 Chovatel cizokrajných zvířat 

 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 

65-41-L/01 Gastronomie 
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66 Obchod 

66-41-L/01 Obchodník 

 

69 Osobní a provozní služby 

69-41-L/01 Kosmetické služby 

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 

 

82 Umění a užité umění 

82-48-L/01 Starožitník 

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva 

82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu 

82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky 

82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla 

82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 
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