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ZKRÁCENÉ DENNÍ STUDIUM 

 
1. Pro koho je zkrácené studium určeno 

Zkrácené studium je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání. 
Studium probíhá v souladu s § 84 a § 85 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. 

Nabídkou zkráceného studia vycházíme vstříc absolventům gymnázií, středních odborných 
škol a učilišť, ale také lidem přicházejícím z praxe, kteří si chtějí rozšířit odborné vzdělání, nebo 
se rekvalifikovat v oblasti optiky, strojírenství a stavebnictví. 

Zkrácené studium maturitních oborů je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání 
s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání. 

Zkrácené studium učebních oborů je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání 
s výučním listem nebo s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání. 

2. Jakou formou probíhá zkrácené studium 

Studium probíhá v denním režimu zkráceného studia. 

3. Délka trvání zkráceného studia 

Zkrácené studium trvá 2 roky.  Délka je stanovena rámcovým vzdělávacím programem 
příslušného oboru vzdělání. 

4. Co je předmětem výuky 

Předmět výuky je stanoven Rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru 
a  obsahuje pouze výuku odborných předmětů a realizaci odborného výcviku. 

5. Přijetí ke zkrácenému studiu 

Přijímací řízení ke vzdělávání ve zkráceném studiu je přijímáním ke střednímu vzdělávání. Řídí 
se příslušnými ustanoveními školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a vyhláškou 
č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.  

Vyplněnou přihlášku ke zkrácenému studiu je nutné škole doručit poštou nebo osobně 
s doklady o dosaženém středním vzdělání (výuční list a závěrečné vysvědčení nebo maturitní 
vysvědčení). 

6. Kdy začíná studium 

Zahájení výuky zkráceného studia je vždy od 1. září příslušného školního roku. 



7. Ukončení studia 

Ukončování zkráceného studia se řídí platnou legislativou o ukončování středního vzdělávání, 
tj.  zákonem č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, v platném znění, a předpisy navazujícími.  

Při ukončení studia maturitní zkouškou uchazeč vykonává pouze odbornou část maturity 
(dle  § 81 školského zákona žák nekoná společnou část maturitní zkoušky).  

8. Přehled oborů vzdělání zkráceného studia 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 

(denní forma vzdělávání, zkrácené studium v délce 2 roky pro absolventy, kteří již získali 
střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání): 

▪ 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 

▪ 23-62-L/01 Optik 

Obory vzdělání s výučním listem 

(denní forma vzdělávání, zkrácené studium v délce 2 roky pro absolventy, kteří již získali 
střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem v jiném 
oboru vzdělání): 

▪ 36-52-H/01 Instalatér 

▪ 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 

▪ 36-64-H/01 Tesař 

▪ 36-67-H/01 Zedník 

 

 

 

 


