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Abstrakt

Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce je součástí připravovaného
systému  predikcí  potřeb  trhu  práce  a  jeho  monitoringu,  který  propojuje  národní  a
regionální úroveň a jehož výsledky reflektují i specifika regionálního vývoje.

Výchozím momentem tvorby projekce absolventů škol je vývoj vzdělávacího systému
v předchozích letech a  demografický vývoj. Projekce vychází z vývoj počtu nově
přijímaných žáků/studentů a absolventů základních škol, středních škol, vyšších
odborných a vysokých škol, přičemž jejich počet je závislí jak na demografickém vývoji,
tak struktuře sítě škol a struktuře absolventů nižších vzdělávacích stupňů.

Výstupy projekce absolventů škol odcházejících na trh práce jsou zpracovány na národní
i regionální úrovni podle stupně vzdělání, přičemž na národní úrovni se navíc zpracovává
projekce počtu absolventů vysokých škol odcházejících na trh práce.

Klíčová slova: projekce, absolventi škol; úroveň vzdělání; trh práce; predikce; potřeby
trhu práce; národní úroveň; regionální úroveň

Abstract

The projection of the number of graduates leaving for the labor market is part of the
upcoming system of predicting labor market needs and its monitoring, which links the
national and regional level and the results reflect the specifics of regional development.

The  starting  point  for  creating  graduates'  projections  is  the  development  of  the
educational system in previous years and demographic development. The projection is
based  on  the  development  of  the  number  of  newly  admitted  pupils  /  students  and
graduates of Primary Schools, Upper Secondary Schools, Tertiary Vocational Schools
and Higher Education Institution, the number of which depends on both demographic
development, the structure of the school network and the structure of lower education
graduates.

The outcomes of the projections of graduates leaving for the labor market are processed
at national and regional level according to the level of education, while at the national
level in addition a projection of the number of university graduates leaving for the labor
market is prepared.

Key words: projection; graduates; education level; labor market; prediction; labor
market needs; national level; regional level
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1. Úvod

Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce se zpracovává v rámci
projektu KOMPAS (projekt Predikce trhu práce, Operační program zaměstnanost, výzva
03_15_122 Rozvoj služeb zaměstnanosti, registrační číslo projektu CZ.03.1.54/0.0/
0.0/15_122/0006097).V rámciprojektu dojde k vytvoření udržitelného systému spoleh-
livých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální
úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na
trh práce a specifika regionálního vývoje.

Účelem  této  zprávy  je  popis  metodiky  zpracování  projekce  absolventů škol
vstupujících na trh práce, popis vlastního zpracování projekce a poskytnutí informace o
výsledcích projekce jednak na národní, jednak na regionální úrovni na úroveň
jednotlivých krajů.

Projekce počtu absolventů odcházejících na trh práce je jedním z podkladů pro
zpracování modelu projekce trhu práce na národní a regionální úrovni a zpracovává se
v rámci aktivity 4 Tvorba predikčních modelů na regionální úrovni včetně odpovídajících
metodik (pro jednotlivé kraje). Zároveň projekce počtu absolventů škol vstupuje jako
podklad pro zpřesnění národního modelu projekce trhu práce (aktivity 3) a jako podklad
pro zajištění a přípravu dat v dlouhodobé časové řadě pro model národní úrovně.

Do  projekčního  modelu  trhu  práce  vstupuje  projekce  počtu  absolventů škol
odcházející na trh práce podle úrovně vzdělání a podle oboru vzdělání, a to jednak na
národní úrovni, jednak v regionálním členění (jednotlivé kraje). Projekce potřeb trhu
práce kromě počtu absolventů škol využívá další datové zdroje, zejména údaje ČSÚ
a   MPSV  týkající  se  trhu  práce  (především  data  Výběrového  šetření  pracovních  sil
a  Informačního systému o průměrném výdělku). S ohledem na strukturu těchto dat
požadovaných projekčním modelem potřeb trhu práce je nutné standardizovat strukturu
data použitých číselníků. Z tohoto důvodu se projekce absolventů škol zpracovává podle
národních úrovní vzdělání a z pohledu oborů podle mezinárodní oborové klasifikace
ISCED  (ISCED-F  2013).  Při  zpracování  projekce  absolventů škol  se  vychází  zejména
z  dat  ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  (data  o  počtech  žáků,  studentů,
absolventů, nově přijatých a uchazečů o studium) a z dat Českého statistického úřadu
(demografická projekce po jednotkách věku).

Na základě podkladových dat se v první fázi zpracuje projekce absolventů škol,
v druhé fázi projekce jejich odchodů do vyššího stupně vzdělávání a na základě těchto
údajů projekce absolventů škol odcházejících na trh práce.

Výstupy projekce absolventů škol odcházejících na trh práce jsou zpracovány na
národní i regionální úrovni podle stupně vzdělání, tedy za střední vzdělání bez maturitní
zkoušky (střední vzdělání a střední vzdělání s výučním listem včetně zkráceného studia
s výučním listem), vzdělání s maturitní zkouškou (střední vzdělání ukončené maturitní
zkouškou,nástavbové studium, zkrácené studium s maturitní zkouškou) a vyšší odborné
studium (na vyšších odborných školách, na konzervatořích). Na národní úrovni se navíc
zpracovává projekce počtu absolventů vysokých škol odcházejících na trh práce –
s ohledem na celorepublikovou spádovost vysokých škol se tato část projekce nezpraco-
vává do úrovně regionů. Projekce za všechny úrovně vzdělání jsou rozpracovány podle
všech tří úrovní klasifikace ISCED-F 2013 – tedy podle široce vymezených oborů (první
úroveň), úzce vymezených oborů (druhá úroveň) a podrobně vymezených oborů (třetí
úroveň). Výstupy vycházejí z projekce počtu absolventů zpracované v roce 2018.
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2. Teoretická část

Projekce absolventů škol vychází z vývoje vzdělávacího systému v předchozích
letech a z demografického vývoje. Vývoj počtu nově přijímaných žáků/studentů je
v případě základních školzávislýzejména na demografickém vývoji a v případě středních
škol, vyšších odborných a vysokých škol na demografickém vývoji, struktuře sítě škol
a  struktuře absolventů nižších vzdělávacích stupňů.

Český vzdělávacísystém prošel v posledních desetiletích výraznými systémovými
změnami a změny probíhají prakticky neustále, i když nejsou již tak výrazné.
V posledních letech se, zejména ve vztahu k demografickým změnám a změnám potřeb
trhu práce, mění struktura středního školství v regionech, resp. kraje v důsledku změn
demografie a potřeb trhu práce optimalizují síť středních škol, resp. oborů středních
škol. Další změny se týkají i  vysokého školství, kdy se sice nabídková struktura příliš
nemění, nicméně se zvyšuje poptávka po některých oborech (zejména ekonomických
a  humanitních) a školy technického zaměření tak mají problém naplnit své kapacity.

Vzhledem k tomu, na jakých údajích je projekce absolventů škol založena, jsou
jako  vstupy  pro  projekci  využívána  data  Českého  statistického  úřadu  (demografie  a
demografická projekce) a data ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zejména
údaje ze školních matrik základních a středních škol, konzervatoří a vyšších odborných
škol,  údaje  ze  SIMS  (sdružené  informace  z  matrik  studentů vysokých  škol)  a  údaje
z šetření o přijímacím řízení na vysoké a vyšší odborné školy (úloha „Uchazeč“).

Pro zpracování projekce absolventů škol se vychází především z vývoje počtu
nově přijímaných v předchozích letech az koeficientů přechodu mezivzdělávacími stupni
na úroveň oborů, koeficienty přechodu mezi jednotlivými ročníky a koeficienty absolvo-
vání. Při výpočtu koeficientů pro aktuální rok se pak využívají průměry za poslední tři
roky.

Součástí této kapitoly jsou dále výpočtové vzorce použité při zpracování vlastní
projekce absolventů škol odcházejících na trh práce.

2.1 Nově přijatí

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Koeficient podílu nově přijatých do 1. ročníku základní školy podle věku v daném roce

_ _ , =
∑ , / ,

Odhad počtu nově přijatých do 1. ročníku základní školy v roce t ( _ ) je pak založen
na koeficientech _ _ , a velikosti populačních ročníků 5, 6 a 7letých

= _ _ , × ,

,  – počty nově přijatých do 1. ročníku základní školy ve věku r v roce t

 – počty nově přijatých do 1. ročníku základní školy v roce t
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, – počty obyvatel ve věku r v roce t

t – aktuální rok

r – věk nově přijatých / obyvatel (r=5, 6, 7)

STŘEDNÍ ŠKOLY

Obory typu J, E, H (obory středního vzdělání  a obory středního vzdělání  s  výučním
listem)

Koeficient přechodu absolventů základních škol do oborů středního vzdělání a oborů
středního vzdělání s výučním listem

_ _ , =
∑ _ , /

Odhad počtu nově přijatých do oborů středního vzdělání a středního vzdělání s výučním
listem v roce t je pak založen na koeficientu přechodu _ _ , a počtu absolventů
základních škol v roce t–1

_ , = _ _ , ×

_ _ ,  – koeficient přechodu absolventů základních škol do 1. ročníku středních
škol pro jednotlivé obory o typu J, E, H v roce t

_ ,  – počty nově přijatých do 1. ročníku středních škol do jednotlivých oborů o
typu J, E, H v roce t (denní forma vzdělávání)

– počty absolventů základních škol v roce t

t – aktuální rok

Obory typu M, L0, čtyřleté obory typu K (obory středního vzdělání s maturitní
zkouškou určené pro absolventy základních škol) a šestileté obory typu P (obory
konzervatoří)

Koeficient přechodu absolventů základních škol (absolvujících v 9. ročníku) do oborů
středního vzdělání s maturitní zkouškou (M, L0, čtyřleté obory typu K)

_ _ , =
∑ _ , / _

Odhad počtu nově přijatých do čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou
v roce t je  pak  založen  na  koeficientu  přechodu _ _ , a počtu žáků
základních škol, kteří v roce t-1 absolvovali v 9. ročníku

_ , = _ _ , × _

_ _ 0 6 ,  –  koeficient  přechodu  absolventů základních  škol  do  1.  ročníku
středních škol pro jednotlivé obory o typu K (4leté), M, L0 a P (šestileté) v  roce t

_ 0 6 ,  – počty nově přijatých do 1. ročníku středních škol do jednotlivých oborů
o typu K (4leté), M, L0 a P (šestileté) v roce t (denní forma vzdělávání)
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_9 – počty absolventů základních škol v roce t absolvujících v 9. ročníku

t – aktuální rok

Šestileté obory typu K (obory gymnázií)

Koeficient přechodu žáků 7. ročníků základních škol do šestiletých oborů gymnázií

_ _ =
∑ _ / _

Odhad počtu nově přijatých do šestiletých oborů gymnázií v roce t je pak založen na
koeficientu přechodu _ _ a počtu žáků 7. ročníků základních škol v roce t–1

_ = _ _ × _

_ _ 6  –  koeficient  přechodu  žáků 7.  ročníků základních  škol  do  1.  ročníku
šestiletých gymnázií v  roce t

_ 6  – počty nově přijatých do 1. ročníku šestiletých oborů gymnázií v roce t (denní
forma vzdělávání)

_7 – počty žáků 7. ročníků základních škol v roce t

t – aktuální rok

Osmileté obory typu K (obory gymnázií) a typu P (obory konzervatoří)

Koeficient přechodu žáků 5. ročníků základních škol do osmiletých oborů gymnázií a
konzervatoří

_ _ =
∑ _ / _

Odhad počtu nově přijatých do osmiletých oborů gymnázií a konzervatoří v roce t je pak
založen na koeficientu přechodu _ _ a počtu žáků 5. ročníků základních škol
v roce t-1

_ = _ _ × _

_ _ 8 8  –  koeficient  přechodu  žáků 5.  ročníků základních  škol  do  1.  ročníku
osmiletých gymnázií a osmiletých oborů konzervatoří v  roce t

_ 8 8  – počty nově přijatých do 1. ročníku osmiletých oborů gymnázií a osmiletých
oborů konzervatoří v roce t (denní forma vzdělávání)

_5 – počty žáků 5. ročníků základních škol v roce t

t – aktuální rok

Obory zkráceného studia s výučním listem (H)

Koeficient přechodu absolventů oborů středních škol (H, K, L0, M) do oborů zkráceného
studia s výučním listem
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_ _ , =
∑ _ , /( _ + _ )

Odhad počtu nově přijatých do oborů zkráceného studia s výučním listem v roce t je
pak založen na koeficientu přechodu _ _ , a počtu absolventů oborů středních
škol (H, K, L0, M) v roce t–1

_ , = _ _ , × ( _ + _ )

_ _ ,  – koeficient přechodu absolventů oborů středních škol (s výučním listem
– H, s maturitní zkouškou K, L0, M) do 1. ročníku oboru o zkráceného studia s výučním
listem roce t

_ ,  – počty nově přijatých do 1. ročníku oboru o zkráceného studia s výučním
listem v roce t (denní forma vzdělávání)

_ – počty absolventů oborů středního vzdělání s výučním listem (H) v roce t

_ – počty absolventů oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou (K, L0, M)
v roce t

t – aktuální rok

Obory zkráceného studia s maturitní zkouškou (L0, M)

Koeficient přechodu absolventů oborů středních škol ukončených maturitní zkouškou (K,
L0, M) do oborů zkráceného studia s maturitní zkouškou

_ _ , =
∑ _ , / _

Odhad počtu nově přijatých do oborů zkráceného studia s maturitní zkouškou v roce t
je pak založen na koeficientu přechodu _ _ , a počtu absolventů oborů
středních škol ukončených maturitní zkouškou (K, L0, M) v roce t–1

_ , = _ _ , × _

_ _ ,  –  koeficient  přechodu  absolventů oborů středních  škol  s  maturitní
zkouškou (K, L0, M) do 1. ročníku oboru o zkráceného studia s maturitní zkouškou roce
t

_ ,  – počty nově přijatých do 1. ročníku oboru o zkráceného studia s maturitní
zkouškou v roce t (denní forma vzdělávání)

_ – počty absolventů oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou (K, L0, M)
v roce t

t – aktuální rok

Obory nástavbového studia (L5)

Koeficient přechodu absolventů skupin oborů p (obory středních škol ukončené maturitní
zkouškou K, L0, M) do oborů nástavbového studia o



2. Teoretická část

12

_ _ , , =
∑ ( _ , , × _ , /∑ _ , , / _ , )

Odhad počtu nově přijatých do oborů o nástavbového studia v roce t je pak založen na
koeficientu přechodu _ _ , a počtu absolventů oborů středních škol ukončených
maturitní zkouškou (K, L0, M) v roce t–1

_ , = ( _ _ , , × _ , )

_ _ 5 , ,  – koeficient přechodu absolventů oborů středních škol s maturitní
zkouškou p (K, L0, M, obory, ze kterých do příslušného oboru maturanti vstupují) do 1.
ročníku oboru o nástavbového studia roce t

_ 5 , ,  – počty nově přijatých do 1. ročníku do oboru o nástavbového studia v roce
t (denní forma vzdělávání) z oboru p středního vzdělávání s maturitní zkouškou (K, L0,
M)

_ 5 ,  – počty nově přijatých do 1. ročníku do oboru o nástavbového studia v roce t
(denní forma vzdělávání)

_ , – počty absolventů oborů p středního vzdělání s maturitní zkouškou (obory
K, L0, M), ze kterých vstupují absolventi do příslušného oboru nástavbového studia
v roce t

no – počet oborových skupin p, ze kterých přecházejí absolventi (oborů středního
vzdělávání s maturitní zkouškou K, L0, M) do oboru nástavbového studia o

t – aktuální rok

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Koeficient přechodu absolventů oborů středních škol ukončených maturitní zkouškou (K,
L0, M) do oborů vyšších odborných škol

_ , =
∑ / _

Odhad počtu nově přijatých do oborů vyšších odborných škol v roce t je pak založen na
koeficientu přechodu _ a počtu absolventů oborů středních škol ukončených
maturitní zkouškou (K, L0, M) v roce t–1

, = _ , × _

_ ,  – koeficient přechodu absolventů oborů středních škol s maturitní zkouškou
(K, L0, M) do 1. ročníku oboru o vyšších odborných škol roce t

,  – počty nově přijatých do 1. ročníku oboru o vyšších odborných škol v roce t
(denní forma studia)

_ – počty absolventů oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou (K, L0, M)
v roce t

t – aktuální rok
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2.2 Počty žáků/studentů 1. ročníků

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Koeficient podílu nově přijatých na žácích 1. ročníku základní školy

_ , =
∑ , /

Odhad  počtu  žáků 1.  ročníku  základních  škol  v  roce t je  pak  založen  na  koeficientu
přechodu _ , a počtu žáků nově přijatých do 1. ročníku základní školy v roce t

, = _ , × ,

_ ,  – koeficient vstupu do 1. ročníku základní školy

,  – počty žáků 1. ročníku základní školy v roce t

 – počty nově přijatých do 1. ročníku základní školy v roce t

t – aktuální rok

STŘEDNÍ ŠKOLY

Koeficient podílu nově přijatých do oboru o středních školy na žácích 1. ročníku oboru o
středních škol

_ , , =
∑ , , / ,

Odhad počtu žáků 1. ročníku oboru o středních škol v roce t je pak založen na koeficientu
přechodu _ , , a počtu žáků nově přijatých do 1. ročníku oboru o středních  škol
v roce t

, , = _ , , × , ,

_ , ,  – koeficient vstupu do 1. ročníku oboru o středních škol v roce t

, ,  – počty žáků 1. ročníku oboru o středních škol v roce t

,  – počty nově přijatých do 1. ročníku oboru o středních škol v roce t

t – aktuální rok

KONZERVATOŘE

Koeficient podílu nově přijatých do oboru o konzervatoří na žácích 1. ročníku oboru o
konzervatoří

_ , , =
∑ , , / ,

Odhad počtu žáků 1. ročníku oboru o konzervatoří v roce t je pak založen na koeficientu
přechodu _ , , a počtu žáků nově přijatých do 1. ročníku oboru o konzervatoří
v roce t
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, , = _ , , × , ,

_ , ,  – koeficient vstupu do 1. ročníku oboru o konzervatoře (obory typu P) střední
školy v roce t

, ,  – počty žáků 1. ročníku oboru o konzervatoře (obory typu P) v roce t

,  – počty nově přijatých do 1. ročníku oboru o konzervatoře (obory typu P) v roce
t
t – aktuální rok

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Koeficient podílu nově přijatých do oboru o vyšších odborných škol na studentech 1.
ročníku oboru o vyšších odborných škol

_ , , =
∑ , , / ,

Odhad počtu studentů 1. ročníku oboru o vyšších odborných škol v roce t je pak založen
na koeficientu přechodu _ , , a počtu studentů nově přijatých do 1. ročníku oboru
o vyšších odborných škol v roce t

, , = _ , , × , ,

_ , ,  – koeficient vstupu do 1. ročníku programu o vyšší odborné školy v roce t

, ,  – počty studentů 1. ročníku programu o vyšší odborné školy v roce t

,  – počty nově přijatých do 1. ročníku programu o vyšší odborné školy v roce t

t – aktuální rok

POMOCNÉ KOEFICIENTY

OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Koeficient opakování ročníku základních škol

_ , =
∑ , / ,

Odhad počtu žáků opakujících ročník r základní  školy  v  roce t je  pak  založen  na
koeficientu opakování _ , a počtu žáků příslušného ročníku v roce t

, = _ , × ,

_ ,  – koeficient opakování ročníku r základní školy v roce t

,  – počty žáků opakující ročník r základní školy v roce t

,  – počty žáků ročníku r základní školy v roce t

t – aktuální rok
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ODCHODY MIMO ČR/ÚMRTÍ – ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Koeficient odchodu žáků základních škol do zahraničí a úmrtí žáků

_ , =
∑ , / ,

Odhad počtu žáků základních škol odcházejících z ročníku r základních škol do zahraničí
(příp. úmrtí žáků) je pak založen na koeficientu odchodu _ , a počtu žáků
příslušného ročníku základních škol v roce t

, = _ , × ,

_ ,  – koeficient odchodů mimo ČR / úmrtí ročníku r základní školy v roce t

,  – počty žáků odcházejících mimo / úmrtí žáků ročníku r základní školy v roce t

,  – počty žáků ročníku r základní školy v roce t

t – aktuální rok

ODCHODY DO VÍCELETÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL – ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Koeficient odchodu žáků základních škol šestiletých gymnázií

_ , = _ _

Odhad  počtu  žáků základních  škol  odcházejících  ze  7.  ročníku  do  šestiletých  oborů
gymnázií  je  pak  založen  na  koeficientu  odchodu _ , a počtu žáků 7. ročníku
základních škol v roce t

, = _ , × ,

_ 6 ,  – koeficient odchodů do 6letých oborů gymnázií ze 7. ročníku základní školy
v roce t

6 ,  – počty žáků odcházejících ze 7. ročníku základní školy do šestiletých gymnázií v
roce t

,  – počty žáků ročníku r základní školy v roce t

t – aktuální rok

Koeficient odchodu žáků základních škol osmiletých oborů gymnázií a konzervatoří

_ , = _ _

Odhad  počtu  žáků základních  škol  odcházejících  z  5.  ročníku  do  osmiletých  oborů
gymnázií a konzervatoří je pak založen na koeficientu odchodu _ , a počtu žáků
5. ročníku základních škol v roce t

, = _ , × ,

_ 8 ,  – koeficient odchodů do 8letých oborů gymnázií a konzervatoří ze 7. ročníku
základní školy v roce t
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8 ,  –  počty  žáků odcházejících  z  5.  ročníku  základní  školy  do  osmiletých  oborů
gymnázií a konzervatoří v roce t

,  – počty žáků ročníku r základní školy v roce t

t – aktuální rok

2.3 Počty žáků 2. a vyšších ročníků

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Koeficient přechodu žáků základních škol mezi jednotlivými ročníky (s výjimkou
přechodu žáků z 5. do 6. ročníku a ze 7. do 8. ročníku základní školy)

_ , =
∑ ( , − , + , )/ ,

Odhad počtu žáků základních škol ročníku r v roce t je pak založen na koeficientu
přechodu , a celkovém počtu žáků ročníku r–1 v roce t–1

, = _ , × , + _ , × , − _ , × ,

_ ,  – koeficient přestupu mezi ročníky r–1 a r (zohledňující opakující, odchody mimo
ČR a úmrtí) základní školy

_ ,  – koeficient opakování ročníku r základní školy

_ ,  – koeficient odchodů mimo ČR / úmrtí z ročníku r základní školy

,  – počty žáků ročníku r základní školy v roce t

,  – počty opakujících ročník r základní školy v roce t

,  – počty žáků odcházejících z ročníku r základní školy mimo ČR / úmrtí v roce t

r – ročník, r=2, 3, 4, 5, 7, 9, 10
t – aktuální rok

Koeficient přechodu žáků základních škol ze 7. do 8. ročníku základní školy

_ , =
∑ ( , − , + , + , )/ ,

Odhad počtu žáků základních škol 8. ročníku v roce t je  pak  založen  na  koeficientu
přechodu _ , a celkovém počtu žáků 7. ročníku v roce t–1

, = _ , × , + _ , × , − _ , × , − _ ,

× ,

_ ,  – koeficient přestupu mezi 7. a 8. ročníkem (zohledňující opakující, odchody
mimo ČR a úmrtí a odchody do šestiletých gymnázií) základní školy

_ ,  – koeficient opakování 8. ročníku základní školy
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_ ,  – koeficient odchodů mimo ČR / úmrtí ze 7. ročníku základní školy

_ ,  – koeficient opakování 7. ročníku základní školy

,  – počty žáků 8. ročníku základní školy v roce t

,  – počty žáků 7. ročníku základní školy v roce t

,  – počty opakujících 8. ročník základní školy v roce t

,  – počty žáků odcházejících ze 7. ročníku základní školy mimo ČR/úmrtí v roce t

t – aktuální rok

Koeficient přechodu žáků základních škol z 5. do 6. ročníku základní školy

_ , =
∑ ( , − , + , + , )/ ,

Odhad počtu žáků základních škol 6. ročníku v roce t je  pak  založen  na  koeficientu
přechodu _ , a celkovém počtu žáků 5. ročníku v roce t–1

, = _ , × , + _ , × , − _ , × , − _ ,

× ,

_ ,  –  koeficient  přestupu  mezi  5.  a  6.  ročníkem (zohledňující  opakující,  odchody
mimo ČR a úmrtí a odchody do osmiletých oborů gymnázií a konzervatoří) základní školy

_ ,  – koeficient opakování 6. ročníku základní školy

_ ,  – koeficient odchodů mimo ČR / úmrtí z 5. ročníku základní školy

_ ,  – koeficient opakování 5. ročníku základní školy

,  – počty žáků 6. ročníku základní školy v roce t

,  – počty žáků 5. ročníku základní školy v roce t

,  – počty opakujících 6. ročník základní školy v roce t

,  – počty žáků odcházejících z 5. ročníku základní školy mimo ČR / úmrtí v roce t

t – aktuální rok

STŘEDNÍ ŠKOLY

Koeficient přechodu žáků středních škol mezi jednotlivými ročníky

_ , , =
∑ , , / ,

Odhad počtu žáků středních škol ročníku r v roce t je  pak  založen  na  koeficientu
přechodu _ , , a celkovém počtu žáků ročníku r–1 v roce t–1

, , = _ , , × , ,

_ , ,  – koeficient přechodu mezi ročníkem r–1 a r oboru o střední školy v roce t

, ,  – počty žáků ročníku r oboru o střední školy v roce t
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r – ročník, r>1

t – aktuální rok

KONZERVATOŘE

Koeficient přechodu žáků konzervatoří mezi jednotlivými ročníky

_ , , =
∑ , , / ,

Odhad počtu žáků konzervatoří ročníku r v roce t je pak založen na koeficientu přechodu
_ , , a celkovém počtu žáků ročníku r–1 v roce t–1

, , = _ , , × , ,

_ , ,  – koeficient přechodu mezi ročníkem r–1 a r oboru o konzervatoře v roce t

, ,  – počty žáků ročníku r oboru o konzervatoře v roce t

r – ročník, r>1
t – aktuální rok

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Koeficient přechodu studentů vyšších odborných škol mezi jednotlivými ročníky

_ , , =
∑ , , / ,

Odhad počtu studentů vyšších odborných škol ročníku r v roce t je  pak  založen  na
koeficientu přechodu _ , , a celkovém počtu studentů ročníku r–1 v roce t–1

, , = _ , , × , ,

_ , ,  – koeficient přechodu mezi ročníkem r–1 a r programu o vyšší odborné školy
v roce t

, ,  – počty studentů ročníku r programu o vyšší odborné školy v roce t

r – ročník, r>1
t – aktuální rok

2.4 Absolventi

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Koeficient absolvování žáků základních škol

_ , =
∑ ( , / , )
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Odhad počtu absolventů ročníku r základní školy v roce t je pak založen na koeficientu
absolvování _ , a celkovém počtu žáků ročníku r v roce t

= _ , × ,

_ ,  – koeficient absolvování žáků ročníku r základní školy

,  – počty absolventů ročníku r základní školy v roce t

 – počty absolventů základní školy v roce t
t – aktuální rok

STŘEDNÍ ŠKOLY

Koeficient absolvování žáků posledního ročníku středních škol

_ , , =
∑ , / , ,

Odhad počtu absolventů střední školy v roce t je pak založen na koeficientu absolvování
_ , , a celkovém počtu žáků posledního ročníku v roce t

, , = _ , , × , ,

_ , ,  – koeficient absolvování žáků posledního ročníku oboru o střední školy v roce t

,  – počty absolventů oboru o střední školy v roce t

r – ročník, r = délka vzdělávání v daném oboru o
t – aktuální rok

KONZERVATOŘE

Koeficient absolvování žáků posledního ročníku konzervatoří

_ , , =
∑ , / , ,

Odhad počtu absolventů konzervatoří v roce t je pak založen na koeficientu absolvování
_ , , a celkovém počtu žáků posledního ročníku v roce t

, , = _ , , × , ,

_ , ,  – koeficient absolvování žáků posledního ročníku oboru o konzervatoře v roce
t

,  – počty absolventů oboru o konzervatoře v roce t

r – ročník, r = délka vzdělávání v daném oboru o
t – aktuální rok
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VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Koeficient absolvování studentů posledního ročníku vyšších odborných škol

_ , , =
∑ , / , ,

Odhad počtu absolventů vyšších odborných škol v roce t je pak založen na koeficientu
absolvování _ , , a celkovém počtu studentů posledního ročníku v roce t

, , = _ , , × , ,

_ , ,  – koeficient absolvování žáků posledního ročníku oboru o vyšší odborné školy
v roce t

,  – počty absolventů oboru o vyšší odborné školy v roce t

r – ročník, r = délka studia v daném oboru o
t – aktuální rok

2.5 Odchody absolventů do vyššího stupně studia

Odchody absolventů středních škol do nástavbového studia

Koeficient  odchodu  absolventů oborů středních  škol  s  výučním  listem  (H)  do
nástavbového studia

_ _ _ , =
∑ _ , / _ ,

Odhad  počtu  absolventů oborů středních  škol  s  výučním  listem  odcházejících  do
nástavbového studia v roce t je pak založen na koeficientu odchodu _ _ ,
a celkovém počtu absolventů oborů středních škol s výučním listem v roce t–1

_ _ _ , = _ _ _ , × _ ,

_ _ _ 5 ,  – koeficient odchodu absolventů oboru o středních škol s výučním listem
(H) do nástavbového studia v roce t

_ 5 ,  – počty absolventů oboru o středních škol s výučním listem (H) nově přijatých
do nástavbového studia v roce t (denní forma vzdělávání)

_ ,  – počty absolventů oborů středního vzdělání s výučním listem (H) v roce t

_ _ _ 5 ,  – počty absolventů oboru o středního vzdělání s výučním listem (H)
odcházejících do nástavbového studia v roce t
t – aktuální rok

Odchody absolventů středních škol do zkráceného studia s výučním listem

Koeficient odchodu absolventů oborů středních škol (H, K, L0, M) do zkráceného studia
s výučním listem
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_ _ _ , =
∑ _ , / _ ,

Odhad počtu absolventů oborů středních škol (H, K, L0, M) odcházejících do zkráceného
studia s výučním listem v roce t je pak založen na koeficientu odchodu

_ _ _ , a celkovém počtu absolventů oborů středních škol (H, K, L0, M)
v roce t–1

_ _ _ , = _ _ _ , × _ ,

_ 0 _ _ ,  – koeficient odchodu absolventů oboru o středních škol (H, K, L0,
M) do zkráceného studia s výučním listem v roce t

_ ,  – počty absolventů oboru o středních škol (H, K, L0, M) nově přijatých do
zkráceného studia s výučním listem v roce t (denní forma vzdělávání)

_ 0 ,  – počty absolventů oborů středních škol (H, K, L0, M) v roce t

_ 0 _ _ ,  –  počty  absolventů oboru o středních  škol  (H,  K,  L0,  M)
odcházejících do zkráceného studia s výučním listem v roce t
t – aktuální rok

Odchody absolventů středních škol do zkráceného studia s maturitní zkouškou

Koeficient odchodu absolventů oborů středních škol (K, L0, M) do zkráceného studia
s maturitní zkouškou

_ _ _ , =
∑ _ , / _ ,

Odhad  počtu  absolventů oborů středních  škol  s  maturitní  zkouškou  (K,  L0,  M)
odcházejících do zkráceného studia s maturitní zkouškou v roce t je  pak  založen  na
koeficientu odchodu _ _ _ , a celkovém počtu absolventů oborů
středních škol s maturitní zkouškou (K, L0, M) v roce t–1

_ _ _ , = _ _ _ , × _ ,

_ 0 _ _ 0 ,  – koeficient odchodu absolventů oboru o středních škol s maturitní
zkouškou (K, L0, M) do zkráceného studia s maturitní zkouškou v roce t

_ 0 ,  – počty absolventů oboru o středních škol s maturitní zkouškou (K, L0,
M)  nově přijatých  do  zkráceného  studia  s  maturitní  zkouškou  v  roce t (denní forma
vzdělávání)

_ 0 ,  –  počty  absolventů oborů středních  škol  s  maturitní  zkouškou  (K,  L0,  M)
v roce t

_ 0 _ _ 0 ,  – počty absolventů oboru o středních škol s maturitní zkouškou
(K, L0, M) odcházejících do zkráceného studia s maturitní zkouškou v roce t
t – aktuální rok
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Odchody absolventů SŠ na VOŠ

Koeficient odchodu absolventů oborů středních škol ukončených maturitní zkouškou (K,
L, M) na vyšší odborné školy

_ _ , =
∑ , / _ ,

Odhad počtu absolventů oborů středních škol ukončených maturitní zkouškou na vyšší
odborné školy v roce t je pak založen na koeficientu odchodu _ _ , a celkovém
počtu absolventů maturitních oborů středních škol v roce t–1

_ _ , = _ , × _ ,

_ _ ,  – koeficient odchodu absolventů oboru o středních škol s maturitní
zkouškou (K, L, M) do studia na vyšších odborných školách v roce t

,  –  počty  absolventů oboru o středních  škol  s  maturitní  zkouškou  (K,  L,  M)
zapsaných ke studiu na  vyšších odborných školách v roce t (denní forma vzdělávání)

_  – počty absolventů oborů středního vzdělání  s  maturitní  zkouškou (K,  L,  M)
v roce t

_ _ ,  – počty absolventů oboru o středního vzdělání s maturitní zkouškou (K,
L, M) odcházejících studovat na VOŠ v roce t
t – aktuální rok

Odchody absolventů SŠ na VŠ

Koeficient odchodu absolventů oborů středních škol ukončených maturitní zkouškou (K,
L, M) na vysoké školy

_ _ , =
∑ , / _ ,

Odhad počtu absolventů oborů středních škol ukončených maturitní zkouškou na vysoké
školy v roce t je pak založen na koeficientu odchodu _ _ , a celkovém počtu
absolventů maturitních oborů středních škol v roce t–1

_ _ , = _ , × _ ,

_ _ ,  – koeficient odchodu absolventů oboru o středních škol s maturitní
zkouškou (K, L, M) do studia na vysokých školách roce t

,  –  počty  absolventů oboru  o  středních  škol  s  maturitní  zkouškou  (K,  L,  M)
zapsaných ke studiu na vysokých školách v roce t (denní forma vzdělávání)

_  – počty absolventů oborů středního vzdělání  s  maturitní  zkouškou (K,  L,  M)
v roce t

_ _ ,  – počty absolventů oboru o středního vzdělání s maturitní zkouškou (K,
L, M) odcházejících studovat na vysoké školy v roce t
t – aktuální rok
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3. Metodika zpracování projekce absolventů škol
vstupujících na trh práce

Projekce počtu absolventů škol vstupujících na trh práce se týká absolventů denní
formy vzdělávání, resp. denního či prezenčního studia. Absolventi ostatních forem
vzdělávání/studia se do projekce nezahrnují s ohledem na to, že tito obvykle již jsou na
trhu práce a mají již určitou kvalifikaci, kterou si studiem pouze rozšiřují, nebo zvyšují.

Projekce se zpracovává ve třech fázích

1. Projekce počtu absolventů škol

2. Projekce počtu absolventů škol odcházející bezprostředně po ukončení daného
vzdělávacího stupně do vyššího stupně vzdělávání

3. Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce

První fáze projekce – projekce počtu absolventů škol (bez ohledu na to,
zda odcházejí do dalšího studia, nebo vstupují na trh práce) – je postavena na datech o
počtech nově přijímaných do vzdělávání/studia, počtech žáků/studentů, počtech
absolventů, demografických datech a na následujících základních koeficientech:

- koeficient vstupu do daného stupně vzdělávání/oboru,

- koeficient opakování (ročníku),

- koeficient přechodu (mezi ročníky),

- koeficient ukončení/absolvování (posledního ročníku/studia).

Kromě těchto základních koeficientů se při zpracování projekce využívají další
dílčí koeficienty, např.:

- koeficienty podílu nově přijatých podle věku na příslušné věkové skupině,

- koeficienty odchodů žáků mimo ČR,

- koeficienty podílu nově přijatých na počtu absolventů přechozí vzdělávací úrovně.

Druhá fáze projekce – projekce počtu absolventů škol odcházejících
bezprostředně po ukončení daného vzdělávacího stupně vzdělávat se/studovat
do vyššího stupně vzdělávání – je postavena jednak na projekci počtu absolventů,
jednak na datech o uchazečích (resp. přihlášených, přijatých a zapsaných) ke studiu na
vyšší  odborné  a  vysoké  školy,  na  datech  o  odchodech  absolventů středních  škol  do
nástavbového studia a zkrácených studií a na následujících koeficientech:

- koeficient odchodu do nástavbového a zkrácených studií,

- koeficientu odchodu do studia na VŠ a VOŠ.

Třetí fáze projekce – projekce počtu absolventů škol odcházející na trh
práce – je postavena na projekci počtu absolventů škol a projekci počtu absolventů škol
odcházejících do dalšího studia.

Veškeré koeficienty vycházejí ze stavu posledních tří let, projektují se
na základě klouzavých tříletých průměrů. V  případě nově vzniklých  oborů jsou
koeficienty založeny na koeficientech příbuzných oborů (co do obsahu oboru, jeho
náročnosti, délky apod.).



3. Metodika zpracování projekce absolventů škol vstupujících na trh práce

24

3.1 Vstupy

Projekce absolventů škol využívá jako vstupů údaje o počtech žáků, studentů,
nově přijatých a absolventů škol a uchazečů o studium na vysokých a vyšších odborných
školách  –  jedná  se  o  data  ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  –  a  údaje  o
počtech obyvatel podle věku (demografická data Českého statistického úřadu).

3.1.1 Data ČSÚ

Z dat ČSÚ vstupují  jako zdroje do projekce absolventů škol data o věkovém
složení obyvatel, která se využívají na zpracování projekce počtu žáků a následně
počtu absolventů základních škol, kteří jsou potenciálními uchazeči o vzdělávání na
středních školách. Konkrétně jde o tabulku zveřejňovanou na webu ČSÚ (např. za rok
2016 dostupné na https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2016).
Za předchozí roky do projekce vstupují počty obyvatel ve věku 5, 6 a 7 let podle krajů
k 31. 12. příslušného kalendářního roku. Za aktuální rok do projekce vstupují počty
obyvatel ve věku 0–7 let (pokud se jako vstupní zadávají data za školní rok např.
2016/2017, demografie je k 31. 12. 2016).

3.1.2 Data MŠMT

Z MŠMT se pro projekci absolventů škol odcházejících na trh práce přebírají údaje
z matrik žákůzákladních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných
škol, data z úloh přijímacích řízení ke studiu na vysokých školách a na vyšších
odborných školách a údaje z matrik vysokých škol. Kromě počtu absolventů je pro
projekci  počtu  absolventů nutné  mít  k  dispozici  i  další  údaje,  které  charakterizují
průchody žáků a studentů a jejich odchody do vyšších stupňů vzdělání. Kromě počtu
absolventů se přebírají  i  údaje o počtech uchazečů přijatých ke studiu,  počtech nově
přijatých, opakujících, počtech žáků. Do projekce vstupují pouze údaje za denní formu
vzdělávání/studia škol regionálního školství a prezenční formy studia na vysokých
školách.

Vstupní data MŠMT – základní školy

Pro  projektování  počtu  absolventů středních  škol  a  konzervatoří  je  nutné  mít
k  dispozici  počty  absolventů základních  škol.  Podkladová  data  zpracovává  MŠMT  a
předává  je  v  souborech  .xlsx  (data_ZS_xxxx). Projekce absolventů základních škol
vychází z následujících dat z matriky žáků základních škol:

- Počty nově přijatých žáků do základních škol podle věku a podle krajů ve struktuře
rok,  kraj,  rok  narození,  věk,  počet  nově přijatých  žáků do  1.  ročníku;  přebíráno
z MŠMT v souboru data_ZS_xxxx, list np podle věku (xxxx příslušný rok);

- Počty žáků základních škol podle jednotlivých ročníků včetně žáků individuálního
vzdělávání podle § 41 podle krajů ve struktuře rok, kraj, stupeň školy, ročník, počet
žáků; přebíráno z MŠMT v souboru data_ZS_xxxx, list žáci  podle  ročníků (xxxx
příslušný rok);
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- Počty žáků opakujících jednotlivé ročníky základní školy podle krajů ve struktuře rok,
kraj, stupeň školy, ročník, počet opakujících; přebíráno z MŠMT v souboru data_ZS_
xxxx, list opakující podle ročníků (xxxx příslušný rok);

- Počty žáků základních škol odcházejících mimo území republiky a úmrtí žáků podle
ročníků a kraje školy ve struktuře rok, kraj, ročník, počet odcházejících žáků; jde o
údaje za předchozí školní rok (např. 2016 =2015/16); přebíráno z MŠMT v souboru
data_ZS_xxxx, list odchody mimo ČR, úmrtí (xxxx příslušný rok);

- Počty žáků základních škol odcházejících na víceletá gymnázia a do osmiletých oborů
konzervatoří  podle  ročníků a  kraje  školy  ve  struktuře  rok,  kraj,  ročník,  počet
odcházejících; jde o údaje za předchozí školní rok (např. 2016=2015/16); přebíráno
z MŠMT v souboru data_ZS_xxxx, list odchody na víceletá gymnázia (xxxx příslušný
rok);

- Počty absolventů základních škol podle dokončeného ročníku kraje školy ve struktuře
rok, kraj ročník, počet absolventů; jde o údaje za předchozí školní rok (např. 2016
=2015/16); přebíráno z MŠMT v souboru data_ZS_xxxx, list absolventi podle ročníků
(xxxx příslušný rok).

Vstupní data MŠMT – střední školy

Pro projektování počtu absolventů středních škol je nutné mít kromě počtu
absolventů základních škol k dispozici následující data z matriky žáků středních škol
(předávány z MŠMT v souborech .xlsx – data_SS_DFV_xxxx):

- Počty žáků denní formy vzdělávání nově přijatých žáků ke vzdělávání na středních
školách podle krajů, oborů vzdělání (soustava oborů vzdělání, ISCED-F 2013), druhu
a délky vzdělávání (podle národní soustavy vzdělání) ve struktuře rok, kraj, obor,
ISCED-F 2013 (3. úroveň), druh vzdělávání, délka vzdělávání, počet nově přijatých
žáků;  jde  o  data  za  denní  formu  vzdělávání  za  všechny  druhy  vzdělávání  včetně
nástavbového azkráceného studia; přebíráno z MŠMT v souboru data_SS_DFV_xxxx,
list SŠ_np_DFV (xxxx příslušný rok);

- Počty  žáků středních  škol  denní  formy  vzdělávání  podle  krajů,  oborů vzdělání
(soustava oborů vzdělání, ISCED-F 2013), druhu a délky vzdělávání ve struktuře rok,
kraj, obor, ISCED-F 2013 (3. úroveň), druh vzdělávání, délka vzdělávání, ročník,
počet žáků; jde o data za denní formu vzdělávání za všechny druhy vzdělávání včetně
nástavbového a zkráceného studia; přebíráno z MŠMT v souboru data_SS_DFV_
xxxx, list SŠ_žáci_DFV_po_ročnících (xxxx příslušný rok);

- Počty absolventů středních škol denní formy vzdělávání podle krajů, oborů vzdělání
(soustava oborů vzdělání, ISCED-F 2013), druhu a délky vzdělávání ve struktuře rok,
kraj, obor, ISCED-F 2013 (3. úroveň), druh vzdělávání, délka vzdělávání, počet
absolventů; jde o data za denní formu vzdělávání za všechny druhy vzdělávání včetně
nástavbového a zkráceného studia, údaje jsou za předchozí školní rok (např.
2016=2015/16); přebíráno z MŠMT v souboru data_SS_DFV_xxxx, list SŠ_abs_DFV
(xxxx příslušný rok);

- Počty absolventůstředních škol (denní formy vzdělávání) nastupujících bezprostředně
po ukončeníoborůstředního vzdělání s výučním listem do nástavbového studia (denní
formy) podle kraje absolvování i kraje přestupu a oboru absolvování, oboru přestupu
a druhu absolvovaného vzdělávání ve struktuře rok přechodu ze SŠ do nástavbového
studia, kraj původní SŠ, původní obor (obor původní, druh vzdělávání původní), obor
nástavbového studia, počet přecházejících žáků, obor (3. úroveň ISCED-F 2013)
původní, obor (3. úroveň ISCED-F 2013) nástavbového studia, obor (1. úroveň
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ISCED-F  2013)  původní;  údaje  za  absolventy  jsou  za  předchozí  školní  rok  (např.
2016=2015/16); přebíráno z MŠMT v souboru data_SS_DFV_xxxx, list nástavby
(xxxx příslušný rok);

- Počty absolventů středních škol (denní formy vzdělávání) přecházejících bezpro-
středně po ukončení školy do zkráceného studia s výučním listem (denní formy) podle
kraje absolvování i kraje přestupu a oboru absolvování a oboru přestupu a druhu
absolvovaného vzdělávání ve struktuře rok přechodu ze SŠ na SŠ, kraj původní SŠ,
původní absolvovaný obor, druh vzdělávání původní, obor zkráceného studia
s výučním listem, počet žáků přešlých, obor (2. úroveň ISCED-F 2013) původní, obor
(2. úroveň ISCED-F 2013) zkráceného studia s výučním listem, obor (1. úroveň
ISCED-F 2013) původní; údaje za absolventy jsou za předchozí školní rok (např. 2016
=2015/16); přebíráno z MŠMT v souboru data_SS_DFV_xxxx, list zkrácené s VL
(xxxx příslušný rok);

- Počty absolventů středních škol (denní formy vzdělávání) přecházejících bezpro-
středně po ukončení vzdělávání do zkráceného studia s maturitní zkouškou (denní
formy) podle kraje absolvování i kraje přestupu a oboru absolvování a oboru přestupu
a  druhu  absolvovaného  vzdělávání  ve  struktuře  rok  přechodu  ze  SŠ  na  SŠ,  kraj
původní SŠ, původní absolvovaný obor, druh vzdělávání původní, obor zkráceného
studia s maturitní zkouškou, počet žáků přešlých, obor (2. úroveň ISCED-F 2013)
původní, obor (2. úroveň ISCED-F 2013) zkráceného studia s maturitní zkouškou,
obor (1. úroveň ISCED-F 2013) původní; údaje za absolventy jsou za předchozí školní
rok (např. 2016=2015/16); přebíráno z MŠMT v souboru data_SS_DFV_xxxx, list
zkrácené s MZ (xxxx příslušný rok).

Vstupní data MŠMT – konzervatoře

Pro projektování počtu absolventů středních škol je nutné mít kromě počtu
absolventů základních škol k dispozici následující data z matriky žáků konzervatoří
(předávány MŠMT v .xlsx souborech – data_konz_DFV_xxxx):

- Počty nově přijatých žáků denní formy vzdělávání ke vzdělávání na konzervatořích
podle krajů, oborů vzdělání (soustava oborů vzdělání, obor ISCED-F 2013), druhu a
délky  vzdělávání  ve  struktuře  rok,  kraj,  obor,  ISCED-F  2013  (3.  úroveň),  druh
vzdělávání, délka vzdělávání, počet nově přijatých); přebíráno z MŠMT v souboru
data_konz_DFV_xxxx, list konz_np_DFV (xxxx příslušný rok);

- Počty žáků konzervatořídenní formy vzdělávání podle krajů, oborů vzdělání (soustava
oborů vzdělání, ISCED-F 2013), druhu a délky vzdělávání ve struktuře rok, kraj, obor,
obor ISCED-F 2013 (3. úroveň), druh, délka vzdělávání, ročník, počet žáků); přebí-
ráno z MŠMT v souboru data_konz_DFV_xxxx, list konz_žáci_DFV (xxxx příslušný
rok);

- Počty absolventů konzervatoří denní formy vzdělávání podle krajů, oborů vzdělání
(soustava oborů vzdělání, ISCED-F 2013), druhu a délky vzdělávání ve struktuře rok,
kraj, obor, obor ISCED-F 2013 (3. úroveň), druh vzdělávání, délka vzdělávání, počet
absolventů; jde o data za denní formu vzdělávání, údaje jsou za předchozí školní rok
(např. 2016=2015/16); přebíráno z MŠMT v souboru data_konz_DFV_xxxx, list
konz_abs_DFV (xxxx příslušný rok).
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Vstupní data MŠMT – vyšší odborné školy

Pro projektování počtu absolventů vyšších odborných škol je nutné mít kromě
údajů z  matrik  středních  škol  a  konzervatoří  k  dispozici  i  údaje  z  matrik  vyšších
odborných škol (předávaných MŠMT v souborech typu .xlsx – data_VOŠ_DFV_xxxx):

- Počty nově přijatých studentů ke studiu na VOŠ denní formy studia podle krajů, oborů
studia (soustava oborů vzdělání, ISCED-F 2013) a délky studia ve struktuře rok, kraj,
obor, obor ISCED-F 2013 (3. úroveň), délka studia, počet nově přijatých; přebíráno
z MŠMT v souboru data_VOŠ_DFV_xxxx, list VOŠ_np_DFV (xxxx příslušný rok);

- Počty studentů VOŠ v denní formě studia podle krajů, oborů studia (soustava oborů
vzdělání, ISCED-F 2013) a studia ve struktuře rok, kraj, obor, obor ISCED-F 2013
(3. úroveň), délka studia, ročník, počet studentů; přebíráno z MŠMT v souboru
data_VOŠ_DFV_xxxx, list VOŠ_žáci_DFV (xxxx příslušný rok);

- Počty absolventů VOŠ denní formy podle krajů, oborů studia (soustava oborů
vzdělání, ISCED-F 2013) a délky studia ve struktuře rok, kraj, obor, obor ISCED-F
2013 (3. úroveň), délka studia, počet absolventů); údaje jsou za předchozí školní rok
(např. 2016=2015/16); přebíráno z MŠMT v souboru data_VOŠ_DFV_xxxx, list
VOŠ_abs_DFV (xxxx příslušný rok).

Vstupní data MŠMT – výstupy z úlohy přihlášení a přijatí na vyšší odborné školy
(„uchazeč VOŠ“)

Pro projektování počtu absolventů středních škol odcházejících do vyššího stupně
studia je nutné mít dispozici kromě údajů z matrik středních škol, konzervatoří a vyšších
odborných  škol  i  údaje  z  úlohy  Uchazeč VOŠ  (přihlášení  a  přijatí  ke  studu  na  vyšší
odborné škole, data předávaná MŠMT v souboru Uchazeč_SS_ISCED_kraje_VOŠ_
xxxx.xlsx):

- Počty absolventů středních škol a konzervatoří zapsaných ke studiu na VOŠ
bezprostředně po ukončení střední školy a konzervatoře; jde pouze o ty, kteří mají
v úloze Uchazeč VOŠ uveden aktuální rok absolvování („čerství maturanti“) – podle
kraje absolvované střední školy a absolvovaného oboru ve struktuře rok, kraj, obor
ISCED-F  2013  absolvované  střední  školy,  počet  zapsaných;  údaje  o  absolventech
jsou za předchozí školní rok (např. 2016=2015/16); přebíráno z MŠMT v souboru
Uchazeč_SS_ISCED_kraje_VOŠ_xxxx, list VOŠ_komplet (xxxx příslušný rok).

Vstupní data MŠMT – data z matriky studentů vysokých škol

Pro projektování počtu absolventů vysokých škol je nutné mít k dispozici data
přímo zpracovaná MŠMT ze SIMS (Sdružené informace z matrik studentů) za prezenční
studium bez ohledu na státní občanství, a to ve členění:

- podle typu studia – bakalářské, magisterské, magisterské navazující, doktorské;

- ve  všech  typech  studia  údaje  za  všechny  obory  celkem,  za  první,  druhou  a  třetí
úroveň podle klasifikace ISCED-F 2013 (s ohledem na to, že údaje jsou ve fyzických
osobách, je nutné mít k dispozici údaje za všechny úrovně vzdělání – studenti mohou
studovat ve více souběžných studiích).
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Data se zpracovávají ve výše uvedeném členění údaje ve fyzických osobách za:

o poprvé zapsané,

o nově zapsané,

o absolventy.

Vstupní data MŠMT – výstupy z úlohy přihlášení a přijatí na vysoké školy („uchazeč VŠ)

Pro projektování počtu absolventů středních škol odcházejících do vyššího stupně
studia  je  nutné  mít  k  dispozici  kromě údajů z  matrik  středních  škol,  konzervatoří  a
vyšších odborných škol  i  údaje z úlohy Uchazeč VŠ (Přihlášení a přijatí ke studiu na
vysokých školách):

- Počty  absolventů středních  škol  a  konzervatoří  zapsaných  ke  studiu  na  VŠ
bezprostředně po ukončení středního vzdělávání s maturitní zkouškou na střední
škole a po ukončení vzdělávání na konzervatoři; jde pouze o ty uchazeče, kteří mají
uveden aktuální rok absolvování („čerství maturanti“) podle kraje absolvované
střední  školy  a  absolvovaného  oboru  ve  struktuře  rok,  kraj,  obor  ISCED-F  2013
absolvované střední školy, počet zapsaných; údaje o absolventech jsou za předchozí
školní rok (např. 2016=2015/16); přebíráno z MŠMT v souboru Uchazeč_SS_ISCED_
kraje_VŠ_xxxx, list VŠ_komplet (xxxx příslušný rok).

3.2 Metodika zpracování projekce absolventů

Pro zpracování projekce počtu absolventů škol regionálního školství (základní
školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy) jsou připraveny samostatné
soubory v prostředí Excel, ve kterých se po aktualizaci zdrojových dat automaticky
přepočtou  koeficienty  a  zpracuje  se  projekce.  Koeficienty  se  počítají  automaticky  na
základě výsledků třech předchozích let, lze je však upravovat i manuálně, zejména
v případě nově vzniklých, zrušených či optimalizovaných oborů, u kterých došlo
k náhlým změnám jejich kapacit vymykajícím se předchozímu vývoji.

Projekce počtu absolventů vysokých škol se zpracovává samostatně s ohledem
na  národní  oborovou  klasifikaci  studijních  programů a  oborů a  na  charakter  a  zdroj
vstupních dat – data je nutné zpracovávat ve fyzických osobách, kdy jedna fyzická osoba
může být přijata/studovat/absolvovat více studií ať už v různých, nebo stejných
oborových skupinách.

3.2.1 Zpracování projekce

Projekce počtu absolventů škol regionálního školství (základní školy, střední
školy, konzervatoře, vyšší odborné školy) se zpracovává v prostředí Excel. Pro projekce
jednotlivých typů škol regionálního školství, resp. stupňů vzdělání je určen samostatný
sešit. Projekci je nutné zpracovávat postupně od základních škol po vyšší odborné školy
vzhledem k tomu, že vyšší vzdělávací stupně využívají výstupy z nižších a výpočty na
sebe navazují:
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Projekce počtu absolventů škol se zpracovávají v následujícím pořadí:

1. Projekce počtu absolventů základních škol

2. Projekce počtu absolventů středních škol

3. Projekce počtu absolventů nástavbového a zkráceného studia

4. Projekce počtu absolventů konzervatoří

5. Projekce počtu absolventů vyšších odborných škol

6. Projekce počtu absolventů vysokých škol – zpracovává se samostatně

Projekce počtu absolventů odcházejících na trh práce:

7. Projekce počtu absolventů středních škol odcházejících bezprostředně po absolvování
do nástavbového a zkráceného studia

8. Projekce počtu absolventů středních škol odcházejících bezprostředně po ukončení
střední školy studovat na vysoké a vyšší odborné školy

Schéma č. 1 Projekce počtu absolventů odcházejících na trh práce

Jako prostředí pro zpracování projekce počtu absolventů škol / absolventů škol
odcházejících do studia na vyšší vzdělávací úrovni / odcházejících na trh práce v rámci
škol  regionálního  školství  bylo  zvoleno  prostředí  Excel.  Každá  dílčí  část  projekce  se
zpracovává v samostatných sešitech, které mají jednotnou strukturu:

· návod – popis postupu zpracování projekce jednotlivých typů škol;

· vstupní data – listy s podkladovými daty vstupujícími do projekce;

· kontroly – nastavení kontrol;

· dopočty – vlastní propočty projekce počtu absolventů;

· výstupní data –  vstupní  data  pro  projekci  vyšších  vzdělávacích  stupňů a  data
s výsledky projekce.
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Podrobný postup zpracování projekce v prostředí Excel je popsán v dílčím
výstupu projektu – Projekce absolventů škol.

Projekce počtu absolventů vysokých škol se zpracovává separátně.

3.2.2 Metodika zpracování projekce počtu absolventů základních
škol

Projekce počtu absolventů základních škol je založena na demografických údajích
(resp. počtech a projekci 5–7letých) a na statistických datech MŠMT za základní školy.

Pro vlastní zpracování projekce počtu absolventů základních škol je nutné provést
postupně následující kroky, resp. zpracovat projekci:

· demografických údajů – pokud je zpracovaná aktuální demografická projekce ČSÚ,
využívá se tato, pokud k dispozici není, zpracuje se „posun“ počtu dětí z posledního
aktuálního roku (např. 5letí v roce 2017 jsou 4letí v roce 2016);

· počtu žáků nově přijatých do 1. ročníků – projekce je založena na koeficientech
podílu nově přijatých podle věku na příslušné věkové skupině (5, 6 a 7letých),
koeficienty podílu nově přijatých pro projekci  v jednotlivých letech jsou průměrem
koeficientů za předchozí tři roky;

· počtu žáků opakujících ročník –  projekce  je  založena  na koeficientech míry
opakování (podíl počtu opakujících daný ročník na celkovém počtu žáků příslušného
ročníku v předchozím roce), pro projekci počtu opakujících jsou koeficienty
v jednotlivých letech průměrem koeficientů za předchozí tři roky;

· odchodů žáků ZŠ mimo ČR a úmrtí –  projekce  je  založena  na koeficientech
odchodů mimo ČR,  které  jsou  podílem  počtu  žáků jednotlivých  ročníků,  kteří
v  daném roce odešli  mimo ČR či  zemřeli,  na celkovém počtu žáků daného ročníku
v daném roce, koeficienty pro projekci v jednotlivých letech jsou průměrem
koeficientů za poslední tři dostupné roky;

· odchodů žáků do víceletých gymnázií a konzervatoří – projekce je založena na
koeficientech odchodů do víceletých škol, které jsou podílem celkového počtu
žáků příslušných  ročníků,  kteří  odešli  na  víceletá  gymnázia  a  konzervatoře,  na
celkovém  počtu  žáků příslušného  ročníku.  Koeficienty  pro  projekci  se  v  první  fázi
napočítávají jako průměr koeficientů za poslední tři roky;

· počtu žáků v jednotlivých ročnících – vychází:

o u počtu žáků prvních ročníků z koeficientů vstupu, tedy na podílů žáků prvních
ročníků na celkovém počtu nově přijatých do 1. ročníku (do projekce vstupuje
průměr koeficientů za poslední tři dostupné roky), zohledňuje se i počet opakování
1. ročníku a počet odchodů do zahraničí a úmrtí žáků 1. ročníků;

o u počtu žáků vyšších ročníků z koeficientů přechodu mezi jednotlivými
ročníky bez  opakujících  a  mimo  ČR,  úmrtí  a  odchodů na  víceletá  gymnázia  a
konzervatoře na žácích předchozího roku.

Vlastní projekce počtu absolventů je založena na projekci počtu žáků po ročnících
a koeficientech absolvování po  jednotlivých  ročnících,  jde  o  podíl  absolventů
jednotlivých ročníků a celkového počtu žáků daného ročníku, koeficienty pro projekci
jsou průměrem za poslední tři aktuální roky.
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Schéma č. 2 Projekce počtu absolventů ZŠ

3.2.3 Metodika zpracování projekce počtu absolventů středních
škol

Projekce počtu absolventůstředních škol je založena na výstupech projekce počtu
absolventů základních škol a na statistických datech MŠMT za střední školy. Projekce se
zpracovává ve členění podle oborů ISCED-F 2013 (3. úroveň), proto je nutné pracovat
s  daty  v  této  klasifikaci,  mít  tedy  převedeny  obory  národní  oborové  soustavy  do
mezinárodní klasifikace ISCED.

Projekce se zpracovává v několika fázích:

· projekce počtu absolventů bez ohledu na oborovou strukturu podle druhů
vzdělávání (střední vzdělávání – obory J, střední vzdělávání s výučním listem – obory
E a H, střední vzdělávání s maturitní zkouškou – obory M a L0, nástavbové studium
– obory L0, zkrácené formy studia);

· projekce počtu absolventů gymnázií;

· projekce počtu absolventů odborných středních škol podle oborů středního
vzdělání (obory J), středního vzdělání s výučním listem (obory E, H) a středního
vzdělání s maturitní zkouškou (obory M a L0);

· projekce počtu absolventů oborů středních škol pokračujících bezprostředně po
ukončení střední školy v nástavbovém studiu a zkrácených formách studia;

· projekce počtu absolventů odborných středních škol podle oborů nástavbového studia
a zkrácených forem studia.

Metodika  zpracování  projekce  počtu  absolventů oborů středních  škol  určených  pro
absolventy základních škol

Při zpracování projekce je nutné zohlednit i délku vzdělávání, a to jak v projekci
bez ohledu na oborovou strukturu, tak v projekci jednotlivých oborů (nutné pro propočet
počtu žáků v jednotlivých ročnících).

Aby bylo možné zpracovat projekci počtu absolventů, je napřed nutné zpracovat
projekce:

Projekce
počtu

absolventů
ZŠ

Počty nově přijatých,
žáků, opakujících,

absolventů

Koeficienty
přijetí,

přechodu,
absolvování

Demografie,
demografická

projekce
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· počtu žáků nově přijatých do 1. ročníků oborů středních škol – projekce je
založena na koeficientech podílu nově přijatých na počtu absolventů
základních škol,  příp.  počtu  absolventů příslušných  ročníků,  resp.  počtu  žáků
příslušných ročníků základních škol (koeficienty pro projekci v jednotlivých letech
jsou průměrem koeficientů za poslední tři dostupné roky)

o v případě středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem (obory J, E, H)
na celkovém počtu absolventů základních škol;

o v případě odborných maturitních oborů (obory M bez lyceí, obory L0), lyceí (obory
7842M)  a  čtyřletých  gymnázií  (obory  K) na počtu absolventů 9. ročníků
základních škol;

o v případě 6letých gymnázií na počtu žáků 7. ročníků základních škol
v předchozím roce;

o v případě 8letých gymnázií na počtu žáků 5. ročníků základních škol v
předchozím roce;

· počtu žáků v jednotlivých ročnících – projekce je založena u jednotlivých oborů
(koeficienty pro projekci v jednotlivých letech jsou průměrem koeficientů za poslední
tři dostupné roky)

o u žáků prvních ročníků na koeficientech vstupu, tedy podílech žáků prvních
ročníků daného oboru na celkovém počtu nově přijatých do 1. ročníku daného
oboru;

o u žáků vyšších ročníků na koeficientech přechodu mezi jednotlivými ročníky
daného oboru na žácích nižšího ročníku daného oboru předchozího roku.

Schéma č. 3 Projekce počtu absolventů SŠ

Projekce počtu absolventů vychází  z  projekce  počtu  žáků po  ročnících  a
koeficientů absolvování (po jednotlivých ročnících, jde o podíl počtu absolventů a
celkového počtu žáků posledního ročníku, koeficienty pro projekci v jednotlivých letech
jsou průměrem za předchozí tři roky). V případě nově vzniklých či utlumovaných oborů

Projekce počtu
absolventů SŠ

(obory pro
absolventy ZŠ)

Počty nově přijatých,
odchody na víceletá G,
počty žáků, opakujících,

absolventů

Koeficienty přijetí,
přechodu, odchodu

ze vzdělávání
absolvování

Projekce
počtu

absolventů ZŠ
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se veškeré koeficienty zadávají v jednotlivých případech samostatně/manuálně na
základě kvalifikovaných odhadů (průměrů koeficientů srovnatelných oborů).

Metodika zpracování projekce odchodů absolventů středních škol do nástavbového
studia, zkráceného studia a zkráceného studia s maturitní zkouškou

Projekce počtu absolventů středních škol pokračujících bezprostředně po
ukončení vzdělávání na střední škole ve vzdělávání v nástavbovém studiu, zkráceném
studiu s výučním listem nebo zkráceném studiu s maturitní zkouškou je založena na
projekci počtu absolventů středních škol a statistických dat MŠMT týkajících se přechodů
absolventů bezprostředně po ukončení školy do těchto druhů vzdělávání. Stejně jako
v  případě oborů středních  škol  určených  pro  absolventy  základních  škol  je  projekce
zpracována podle oborů ISCED-F 2013 (3. úroveň, resp. 2. úroveň), proto je nutné
pracovat s daty již v této klasifikaci.

Koeficienty přechodu jsou podílem počtu absolventů jednotlivých druhů
(střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání
s maturitní zkouškou, zkrácené studium s maturitní zkouškou) a oborů vzdělávání, kteří
bezprostředně po absolvování pokračují ve vzdělávání v nástavbovém a zkráceném
studiu, na celkovém počtu absolventů jednotlivých druhů a oborů vzdělávání. Koeficienty
pro projekci se počítají jako průměr koeficientů tří předchozích let.

V případě nově vzniklých oborů se veškeré koeficienty zadávají v jednotlivých
případech samostatně, resp. manuálně na základě kvalifikovaných odhadů (průměrů
koeficientů srovnatelných oborů).

Metodika zpracování projekce počtu absolventů nástavbového studia, zkráceného studia
a zkráceného studia s maturitní zkouškou

Projekce počtu absolventů nástavbového a zkráceného studia je založena na
projekci počtu absolventů středních škol (obory středního vzdělání, středního vzdělání
s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou) a na statistických datech
MŠMT za střední školy. Projekce je zpracována podle oborů ISCED-F 2013 (3. úroveň),
proto je nutné pracovat s daty již v této klasifikaci, mít tedy převedeny obory národní
oborové soustavy do mezinárodní klasifikace ISCED.

Projekce se zpracovává ve dvou fázích:

· bez ohledu na oborovou strukturu,

· za jednotlivé obory nástavbového studia, zkráceného studia s maturitní zkouškou
a zkráceného studia s výučním listem.

Při zpracování projekce je nutné zohlednit i délku vzdělávání, a to jak v projekci
bez ohledu na oborovou strukturu, tak v projekci jednotlivých oborů (nutné pro propočet
počtu žáků v jednotlivých ročnících).

Aby bylo možné zpracovat projekci počtu absolventů, je nutné napřed zpracovat
projekci počtu žáků nově přijatých do 1. ročníků oborů nástavbového a
zkráceného studia – projekce je založena na koeficientech vstupu, tedy podílu nově
přijatých na počtu absolventů středních škol:
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o v případě nástavbového studia na celkovém počtu absolventů oborů středního
vzdělávání s výučním listem;

o v případě jednotlivých oborů nástavbového studia se projekce počtu nově
přijatých zpracovává na základě podílů počtu nově přijatých do jednotlivých oborů
na počtech absolventů ve dvojmístných oborových skupinách (1. úroveň) oborů
středního vzdělání s výučním listem (tedy oborů, ze kterých absolventi středného
vzdělání s výučním listem přecházejí do jednotlivých oborů nástavbového studia).
Následně se  provádí  podílový  dopočet  na  celkový  počet  nově přijatých  do
jednotlivých oborů nástavbového studia;

o v případě jednotlivých oborů zkráceného studia s výučním listem na počtu
absolventů 3letých oborů středního vzdělání s výučním listem a absolventů oborů
středního vzdělání s maturitní zkouškou;

o v případě jednotlivých oborů zkráceného studia s maturitní zkouškou na
celkovém počtu absolventů oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou;

· počtu žáků v jednotlivých ročnících –  projekce  v  případě druhů studia  a
jednotlivých oborů nástavbového studia, zkráceného studia s výučním listem a
zkráceného studia s maturitní zkouškou je založena

o u žáků prvních ročníků na koeficientech přechodu, tedy na podílech počtu
žáků prvních ročníků daného oboru na celkovém počtu nově přijatých do 1. ročníku
daného oboru (do projekce vstupují koeficienty založené na průměrech koeficientů
za poslední tři roky);

o u žáků vyšších ročníků na koeficientech přechodu mezi jednotlivými
ročníky daného oboru na žácích nižšího ročníku daného oboru předchozího roku.

· Projekce počtu absolventů je  založena  na  projekci  počtu  žáků po  ročnících  a
koeficientech absolvování (po jednotlivých ročnících, jde o podíl počtu absolventů
a celkového počtu žáků posledního ročníku, koeficienty pro projekci v jednotlivých
letech  jsou  průměrem  za  předchozí  tři  roky).  V  případě nově vzniklých  oborů se
veškeré koeficienty zadávají v jednotlivých případech samostatně/manuálně na
základě kvalifikovaných odhadů (průměrů koeficientů srovnatelných oborů).

Schéma č. 4 Projekce počtu absolventů nástavbového studia

Projekce počtu
absolventů

nástavbového
studia

Počty nově přijatých,
počty absolventů

jednotlivých učebních
oborů přecházejících do

oborů nástavbového
studia, počty žáků,
počty absolventů

Koeficienty přijetí,
koeficienty přechodu z
učebních oborů do

nástavbového studia,
koeficienty odchodu ze
vzdělávání, koeficienty

absolvování

Projekce počtu
absolventů

učebních oborů
SŠ
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3.2.4 Metodika zpracování projekce počtu absolventů
konzervatoří

Projekce počtu absolventů konzervatoří je založena na projekci počtu absolventů
základních škol a na statistických datech MŠMT za konzervatoře. V případě konzervatoří
všechny obory spadají do oborové skupiny 215 klasifikace ISCED-F 2013, není tedy
nutné zpracovávat vlastní projekci po oborech, pouze projekci podle délek vzdělávání.

Při zpracování projekce počtu absolventů konzervatoří je nutné zohlednit délku
vzdělávání pro propočet počtu žáků v jednotlivých ročnících.

Aby bylo možné zpracovat projekci počtu absolventů, je napřed nutné zpracovat projekci

· počtu žáků nově přijatých do 1. ročníků oborů konzervatoří – projekce je
založena na koeficientech přijetí, tedy podílech počtu nově přijatých na počtu
absolventů základních škol, případně počtu žáků odpovídajících ročníků

o v případě 6letých a 7letých oborů konzervatoří na počtu absolventů 9.
ročníků základních škol;

o v případě 8letých konzervatoří na počtu žáků 5. ročníků základních škol;

· počtu žáků v jednotlivých ročnících – projekce vychází u jednotlivých oborů

o u žáků prvních ročníků z koeficientů přechodu, tedy z podílů žáků prvních
ročníků daného oboru na celkovém počtu nově přijatých do 1. ročníku daného
oboru (do projekce vstupují koeficienty založené na průměrech koeficientů za
poslední tři roky);

o u žáků vyšších ročníků z koeficientů přechodu mezi jednotlivými ročníky
daného oboru na počtech žáků nižšího ročníku daného oboru předchozího roku.

Projekce  počtu  absolventů konzervatoří  vychází  z  projekce  počtu  žáků po
ročnících a koeficientů absolvování (po jednotlivých ročnících, jde o podíl počtu
absolventů a celkového počtu žáků posledního ročníku, koeficienty pro projekci
v jednotlivých letech jsou průměrem za předchozí tři roky).

Schéma č. 5 Projekce počtu absolventů konzervatoří
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koeficienty přechodu,

koeficienty odchodu ze
vzdělávání, koeficienty

absolvování

Projekce počtu
absolventů ZŠ
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Nakonzervatořích je možné ukončit vzdělávání jednak absolutoriem (po ukončení
celého programu), jednak je možné složit maturitní zkoušku (u osmiletých oborů po
ukončení  celého  programu,  u  šestiletých  oborů nejdříve  po  absolvování  čtvrtého
ročníku). V oborech středního vzdělávání s maturitní zkouškou na konzervatořích tedy
mohou být absolventi, nicméně do oborů nejsou žáci přijímáni (jsou tedy nulové počty
nově přijatých a nulové počty žáků). V matrice konzervatoří se absolventi maturitních
oborů v posledních letech nevyskytují (pokud by se vyskytovali, koeficienty absolvování
by se u 8letých oborů napočítávaly jako podíly počtu absolventů a žáků v posledním
ročníku, v případě 6letých a 7letých oborů jako podíl počtu absolventů a počtu žáků ve
4. ročníku).

3.2.5 Metodika zpracování projekce počtu absolventů VOŠ

Projekce počtu absolventů vyšších odborných škol je založena na projekci počtu
absolventů oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou středních škol a na
statistických datech MŠMT za vyšší odborné školy. Projekce je zpracována podle oborů
ISCED-F 2013 (3. úroveň), proto je nutné pracovat s daty již v této klasifikaci, mít tedy
převedeny obory národní oborové soustavy do mezinárodní klasifikace ISCED. Při
zpracování  projekce  je  nutné  zohlednit  i  délku  vzdělávání  pro  propočet  počtu  žáků
v jednotlivých ročnících.

Aby bylo možné zpracovat projekci počtu absolventů, je napřed nutné zpracovat projekci

· počtu studentů nově přijatých do 1. ročníků oborů vyšších odborných škol –
projekce  je  založena  na koeficientech přijetí, tedy na podílu nově přijatých na
počtu absolventů oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou;

· počtu studentů v jednotlivých ročnících – je založena u jednotlivých oborů

o u studentů prvních ročníků na koeficientech přechodu, tedy podílech počtu
studentů prvních ročníků daného oboru na celkovém počtu nově přijatých do 1.
ročníku daného oboru (do projekce vstupují koeficienty založené na průměrech
koeficientů za poslední tři roky);

o u studentů vyšších ročníků na koeficientech přechodu mezi jednotlivými
ročníky daného oboru na žácích nižšího ročníku daného oboru předchozího roku.

Projekce počtu absolventů vychází z projekce počtu studentů po ročnících a
koeficientů absolvování (po jednotlivých ročnících, jde o podíl počtu absolventů a
celkového počtu studentů posledního ročníku, koeficienty pro projekci v jednotlivých
letech jsou průměrem za předchozí tři roky).
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Schéma č. 6 Projekce počtu absolventů VOŠ

3.2.6 Metodika zpracování projekce počtu absolventů VŠ

Projekce počtu absolventů vysokých škol se zpracovává pouze za celou Českou
republiku, na úrovni regionů se nezpracovává. Hlavním důvodem je spádovost většiny
vysokých škol, která přesahuje území regionu, ve kterém vysoká škola působí. Projekce
je založena na statistických datech ze SIMS a je zpracována podle oborů ISCED-F 2013
1., 2. a 3. úroveň (2místné, 3místné a 4místné kódy). Proto je nutné pracovat s daty
v této klasifikaci, mít tedy převedeny obory národní oborové soustavy do mezinárodní
klasifikace ISCED-F. Pro prognózování počtu absolventů bakalářských a magisterských
programů se vychází i z počtu absolventů oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou,
kteří neodcházejí přímo na trh práce.

Projekce se zpracovává samostatně za studijní programy bakalářské,
magisterské, magisterské navazující a doktorské.

Aby bylo možné zpracovat celkovou projekci počtu absolventů oborů vysokých škol, je
v první fázi nutné zpracovat projekci:

· počtu studentů poprvé zapsaných do bakalářských, magisterských, magis-
terských navazujících a doktorských studijních programů v prezenční formě
studia podle skupin oborů ISCED-F 2013 – projekce je založena na koeficientech
přijetí, tedy na:

o podílu poprvé zapsaných na počtu absolventů oborů středního vzdělání s maturitní
zkouškou, kteří neodcházejí přímo na trh práce, v případě bakalářských
a magisterských studijních programů;

o podílu poprvé zapsaných na počtu absolventů bakalářských studijních programů
v prezenční formě studia, kteří neodcházejí přímo na trh práce, u navazujících
magisterských studijních programů;

o podílu nově přijatých na počtu absolventů magisterských a magisterských
navazujících programů v prezenční formě studia, kteří neodcházejí přímo na trh
práce, u doktorských studijních programů;
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· počtu nově zapsaných do bakalářských, magisterských, navazujících
magisterských a doktorských studijních programů v prezenční formě studia
podle skupin oborů ISCED-F 2013 – projekce je založena na podílu poprvé
zapsaných;

· počtuabsolventů bakalářských,magisterských a navazujících magisterských
studijních programů, kteří pokračují ve studiu na vyšší úrovni bezprostředně
po absolvování, podle skupin oborů ISCED-F 2013.

Projekce počtu absolventů následně vychází z projekce poprvé zapsaných
a nově zapsaných podle podílu v jednotlivých oborech ISCED-F 2013 3. úrovně
(4místné kódy, koeficienty pro projekci jsou váženým klouzavým průměrem za
posledních šest  let  s  vahami 10,  3,  2,  1,  1 a 1 směrem do minulosti)  a koeficientu
absolvování ve standardní době studia (podle typu studijního programu, koeficienty
pro projekci v jednotlivých letech jsou kvalifikovaným odhadem podle vývoje
v předchozích letech).

Projekce počtu absolventů vysokých škol odcházejících na trh práce je rozdílem
údajů projekce počtu absolventů a projekce počtu absolventů odcházejících do dalšího
studia u bakalářských, magisterských, magisterských navazujících programů a podle
oborů klasifikace ISCED (1. až 3. úrovně).

Schéma č. 7 Projekce počtu absolventů VŠ

3.2.7 Metodika zpracování projekce odchodů absolventů středních
škol do studia na VŠ a VOŠ

Projekce počtu absolventů středních škol/konzervatoří odcházejících bezpro-
středně po ukončení střední školy/konzervatoře ke studiu na VŠ a VOŠ je založena
jednak na projekci počtu absolventů oborů středního vzdělání s maturitní
zkouškou středních škol/vyššího studia na konzervatořích, jednak na datech
MŠMT o přihlášených a přijatých ke studiu na VŠ a VOŠ („uchazeč“ o studium na
VŠ, „uchazeč“ o studium na VOŠ). Vzhledem k tomu, že úlohy „uchazeč“ předávají vyšší
odborné a vysoké školy, je v datech určitá chybovost ve vyplnění oboru vystudované
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střední školy/konzervatoře. Dochází k situaci, že v některých případech je uveden obor,
který v daném období žádná střední škola/konzervatoř nerealizovala. Obdobně je
v některých případech chybně uveden druh absolvovaného vzdělávání na střední škole.
Dalším nedostatkem pro využití dat pro projekce odchodů absolventů do dalšího studia
je i fakt, že u uchazečů není uvedena forma vzdělávání (v projekcích absolventů se
pracuje pouze s absolventy denní formy vzdělávání). Z toho důvodu se projekce
odchodů ke studiu na VŠ a VOŠ zpracovává za konzervatoře a souhrnně za absolventy
oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, nástavbového studia a zkráceného
studia s maturitní zkouškou a při zpracování projekcí odchodů do dalšího vzdělávání se
dále provádí přepočet chybně uvedených oborů.

Schéma č. 8 Projekce počtu absolventů SŠ pokračujících ve studiu na vyšší
úrovni

Projekce se zpracovává na základě koeficientu odchodu do studia na VŠ a
VOŠ, tedy podílu počtu přijatých absolventů daného oboru střední školy/konzervatoře
ke  studiu  na  VŠ  a  VOŠ  a  celkového  počtu  absolventů daného  oboru.  Pro  projekci
v jednotlivých letech se používá průměr koeficientů za předchozí tři roky.

3.2.8 Metodika zpracování projekce odchodů absolventů škol na
trh práce

Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce je rozdílem projekce
počtu absolventů a projekce počtu absolventů odcházejících do vyšší úrovně studia
podle oborů 1., 2. a 3. úrovně klasifikace ISCED-F 2013.
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4. Výstupy

Výstupy projekce počtu absolventů škol a počtu absolventů škol odcházejících na
trh práce slouží jako podklad pro projekci trhu práce v ČR a v jednotlivých regionech.
Je základním podkladem pro analýzy vývoje výstupů školského systému a je z něj
možné odvodit dalšívývojregionů z pohledu vzdělanosti. V této kapitole jsou zpracovány
základní výstupy modelu projekce odchodu absolventů škol na trh práce po jednotlivých
vzdělávacích stupních, a to jak za Českou republiku, tak přinášíme profily jednotlivých
krajů z tohoto pohledu.

4.1 Výstupy za ČR

Česká republika v minulých letech prodělala výrazné změny ve vývoji počtu
obyvatel, resp. počtu narozených. Tyto změny se pochopitelně významně odrážejí
v produkci počtu absolventů škol, resp. v produkci vzdělávacího systému.

Populace 15letých, tedy populace ve věku absolventů základních škol a
ve věku potenciálních uchazečů o středoškolské vzdělávání, začala po stagnaci
v období 2013–2015 mírně narůstat. V roce 2017 bylo v České republice celkem 92 tis.
obyvatel ve věku 15 let. Podle počtu narozených v minulých letech a na základě údajů
o migraci se dá předpokládat, že počty obyvatel v tomto věku budou postupně narůstat
až do roku 2024, kdy se dostanou na úroveň 123 tis.,  tedy 1,36násobku stavu roku
2013. Od roku 2025 však začne počet 15letých postupně klesat.  Vývoj  velikosti  této
populace  se  pochopitelně odrazí  v  počtu  žáků nově vstupujících  do  středních  škol  a
následně v počtech absolventů.

Populaci potenciálních absolventů středních škol charakterizuje
populace 19letých obyvatel. Jejich počet v letech 2013–2016 prudce klesal, a to
ze 122 tis. na 93 tis. Následně dochází k mírnému poklesu počtu 19letých až do roku
2019 a v dalších letech se začne projevovat postupný nárůst, který potrvá až do konce
sledovaného období, tedy do roku 2026. V tomto roce dosáhne velikost populace
potenciálních absolventů středních škol 109 tis., tedy stavu roku 2014.

V případě 23letých, tedy potenciálních absolventů vysokých škol, dochází
k poklesu velikosti této populace až do roku 2023 na minimum 90 tis., v období 2024–
2026 se zde projeví velmi mírný nárůst populační křivky, v roce 2026 dosáhne počet
23letých 94 tis.

Vývoj  populace  se  pochopitelně projeví  nejen  na  počtu  absolventů škol,  ale  i
v počtu těch, kteří odcházejí na trh práce.
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Graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel podle věku - projekce - ČR

Zdroj: VÚPSV, v. v. i., vlastní výpočty založené na datech ČSÚ – věkové složení obyvatelstva 2017
(https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2017)

Ve středních školách absolvuje v současné době 77 tis. žáků, většina z nich
v oborech ukončených maturitní zkouškou (54 tis.) a necelá třetina (23 tis.) v oborech
ukončených výučním listem nebo v oborech středního vzdělání ukončených závěrečnou
zkouškou. Obdobná situace je i v roce 2018, v následujících letech budou jejich počty
postupně narůstat, a to až na 1,2násobku v roce 2026, což odpovídá i vývoji velikosti
populace 19letých. Pokud nedojde k výrazné změně vzdělávacího systému, bude vývoj
obdobný jak u oborů ukončených maturitní zkouškou, tak u oborů bez maturity. Celkový
počet absolventů středních škol v roce 2026 se bude pohybovat na úrovni 27 tis. u oborů
bez maturity a 66 tis. u oborů s maturitní zkouškou.

Ne všichni absolventi však bezprostředně po ukončení střední školy nastoupí na
trh práce. V případě oborů bez maturity (tedy učebních oborů – obory E, H – a oborů
středního  vzdělání  –  obory  J)  odchází  na  trh  práce  18  tis.  absolventů,  v  roce  2026
předpokládáme nárůst jejich počtu na 21,5 tis. Ostatní absolventi (učebních oborů)
nastoupí do nástavbového studia, odchody do nástavbového studia však budou nižší než
v současnosti s ohledem na pokles zájmu o toto studium (tentopoklesje zčásti způsoben
nižším zájmem s ohledem na nižší úspěšnost absolventů u společné části maturitní
zkoušky v porovnání s absolventy ostatních maturitních oborů). Absolventi maturitních
oborů (obory K, L, M) velmi často odcházejí studovat na vysoké či vyšší odborné školy,
ve  studiu  pokračuje  71  %  z  nich  (39  tis.),  na  trh  práce  odchází  16  tis.  absolventů
maturitních oborů. S ohledem na nárůst velikosti populačního ročníku postupně poroste
i počet absolventů maturitních oborů odcházejících na trh práce, v roce 2026
předpokládáme nárůst jejich počtu na 20 tis.
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Graf č. 2 Projekce počtu absolventů středních škol v ČR

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Vyšší odborné školy v posledních letech zaujímají stále menší místo
v terciárním vzdělávacím trhu. Hlavním důvodem je postupný pokles velikosti populace
potenciálních uchazečů spolu s volnými kapacitami vysokých škol – uchazečům je tedy
stále dostupné vysokoškolské studium, které upřednostňují před vyšším odborným.
Počet absolventů vyšších odborných škol stále klesá, v roce 2017 jich absolvovaly pouze
4 tis. a tento počet se bude i nadále snižovat až na 2,9 tis. v roce 2020. Pak by mělo
dojít k nárůstu jejich počtu, který ale nebude nijak výrazný (na 3,4 tis. v roce 2026).

Vysoké školy jsou hlavním segmentem terciálního vzdělávání. Kapacity
vysokých škol byly významně navýšeny v porevolučním období, kdy byl o vysokoškolské
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poptávky, tedy uchazečů, kteří již byli na trhu práce. S tím, jak postupně začala klesat
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počty budou mírně narůstat, v roce 2026 odejde na trh práce v České republice celkem
8,4 tis. absolventů bakalářských studijních programů.

Počty absolventů magisterských studijních programů (bez hledu na to, zda
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práce budou klesat až do roku 2024 (z 23,0 tis. v roce 2018 na 19,7 tis.) a nárůst jejich
počtu se projeví až v posledních dvou letech sledovaného období, kdy dojde k velmi
mírnému  nárůstu  na  20,6  tis.  v  roce  2026.  V  období  od  roku  2018  tak  odchází
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bezprostředně po absolvování do doktorských studijních programů 1,9–2,2 tis.
absolventů magisterských oborů. Nicméně zde může dojít ke změně situace v případě
systémových opatření vedoucích k posílení aktivit v oblasti výzkumu a vývoje a s tím
spojené zvýšené poptávce po absolventech doktorských studijních programů.

Počty absolventů nejvyššího stupně vzdělání – tedy doktorských studijních
programů – se v období 2018–2026 budou pohybovat mezi 570 a 450 absolventy,
přičemž tyto počty budou klesat v celém tomto období. Pro prezenční doktorské studium
je  typická  především  nižší  míra  dokončování  studia,  případně přestup  studentů
zprezenčníformydo formydistančníči kombinované, která jde lépe skloubit s případným
zaměstnáním.

Graf č. 3 Projekce počtu absolventů vyšších odborných a vysokých škol v ČR

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)
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nejvíce z nich činí absolventi technických oborů (obory kategorie 07 ISCED-F 2013), což
odpovídá  i  největšímu  zastoupení  těchto  oborů v  učebních  oborech  středních  škol.
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veterinářské (obory skupiny 08 ISCED-F 2013), na trh práce jich v roce 2017 odešlo 1,0
tis. a s ohledem na vývoj počtu nově přijímaných v minulých letech a jejich očekávaný
vývoj bude počet absolventů odcházejících na trh práce až do roku 2022 oscilovat kolem
hranice 1,0 tis. a pak dojde k nárůstu až na 1,3 tis. v roce 2026.

V  rámci  oborů středních  škol  bez  maturitní  zkoušky  odcházejí  na  trh  práce  i
absolventi oborů zdravotnických, sociální péče a péče o příznivé životní podmínky (oborů
skupiny 09 ISCED-F 2013), oborů umění a humanitní vědy (skupina oborů 02 ISCED-F
2013) a všeobecných programů (obory skupiny 00 ISCED-F 2013, jedná se zejména o
obory praktických škol). Ostatní obory bez maturity nejsou absolventy zastoupeny.

Graf č. 4 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání bez maturitní zkoušky v ČR

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

V případě oborů ukončených maturitní zkouškou odchází většina absolventů
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vysoké či vyšší odborné školy. Podíly odcházejících do terciárního vzdělávání se ale liší
podle oboru, který žáci na střední škole absolvovali. Největší podíl absolventů odchází
studovat  v  případě oborů všeobecných  (skupina  00,  jedná  se  absolventy  gymnázií  a
lyceí – 88 %), oborů zdravotnických a sociálních (skupina 09, 83 %), oborů informačních
a komunikačních technologií (skupina 06, 64 %) a oborů vzdělávání a výchova (skupina
01, 63 %). Z tohoto důvodu se struktura absolventů oborů ukončených maturitní
zkouškou odcházejících na trh práce výrazně liší od struktury absolventů maturitních
oborů odcházejících ze škol.

Nejvíce absolventů maturitních oborů středních škol odcházejících na trh práce
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počty  budou  prakticky  stagnovat  až  do  roku  2022  a  pak  s  ohledem  na  rostoucí
demografickou křivku a zájem o tyto obory budou počty absolventů technických oborů
odcházejících na trh práce postupně růst až na 4,9 tis. v roce 2026.
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Dalším početnějšími maturitními obory z pohledu počtu absolventů odcházejících
na trh práce jsou obory ekonomicky zaměřené (obory skupiny 04 obchod, administrativa
a právo). Počty absolventů odcházejících na trh práce v předchozím období výrazně
klesaly, což bylo způsobeno zejména poklesem zájmu po tyto obory. V roce 2017 odešlo
na trh práce 3,0 tis. těchto absolventů a do roku 2023 bude jejich počet kolísat mezi
2,8 do 3,0 tis. Pak dojde k mírnému nárůstu až na 3,4 tis. v roce 2026.

Absolventi všeobecně zaměřených oborů (skupina 00, jde zejména o absolventy
gymnázií  a  lyceí)  odcházejí  bezprostředně po  ukončení  střední  školy  většinou  dále
studovat na vysoké a vyšší odborné školy. I když se z pohledu celkového počtu
absolventů jedná onejpočetnější oborovou skupinu, po ukončení školy jich v současnosti
odchází na trh práce pouze 2,7 tis. S ohledem na celkový vývoj počtu absolventů jich
budou až do roku 2023 odcházet na trh práce 3,0–3,1 tis. Pak dojde k mírnému nárůstu
jejich počtu až na 3,6 tis. v roce 2026.

Početnějšími maturitními obory z pohledu odchodů absolventů na trh práce jsou
dále obory služeb (skupina 10), v roce 2017 jich na trh práce odešlo 2,6 tis. V dalších
letech až do roku 2022 se jejich počet bude pohybovat na úrovni 2,6–2,7 tis. Do roku
2026 pak jejich počet bude postupně narůstat až na 3,2 tis.

Nad hranicí 1,0 tis. absolventů oborů odcházejících na trh práce se pohybují ještě
umělecké maturitní obory (obory skupiny 02). V roce 2017 jich odchází na trh práce 1,1
tis. a na této úrovni se bude jejich počet pohybovat až do roku 2021. Pak s ohledem na
demografickou křivku jejich počty budou každoročně narůstat až na 1,4 tis. v roce 2026.

Mírně pod hranicí 1,0 tis. absolventů odcházejících na trh práce nalezneme
maturitní informatické obory (skupina 06), v roce 2017 jich odešlo na trh práce 0,9 tis.
V letech 2018–2023 se jejich počty budou pohybovat na úrovni 0,9–1,0 tis. a pak
porostou až na 1,4 tis. v roce 2026.

Počty absolventů ostatních maturitních oborů odcházejících na trh práce se
pohybují v celém sledovaném období pod hranicí 1,0 tis. Jedinou nezastoupenou
oborovou skupinou jsou přírodní vědy.

Graf č. 5 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání s maturitní zkouškou v ČR

Zdroj: VÚPSV – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)
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S ohledem na strukturu vyšších odborných škol nejvíce studentů absolvuje
v oborech zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky (oborová skupina
09). V roce 2017 v těchto oborech absolvovalo 1,7 tis. studentů, do roku 2020 jejich
počet poklesne na 1,4 tis. V období 2021–2026 bude počet absolventů zdravotnických
oborů oscilovat  mezi  1,5–1,6  tis.  Nicméně je  otázkou,  jak  se  bude  situace  v  počtu
absolventů nadále vyvíjet při změnách, které postupně nastávají v oblasti
zdravotnického školství, resp. po znovuzavedení oboru praktická sestra na střední školy
a zněm kvalifikačních požadavků na výkon profese.

Jedinou oborovou skupinou VOŠ, u které předpokládáme do roku 2026 nárůst
počtu absolventů, jsou obory ze skupiny umění a humanitní vědy (skupina 02) – v roce
2017 absolvuje umělecké obory 570 studentů, do roku 2026 jejich počet vzroste na
760. Další skupinou oborů VOŠ s vyšším počtem absolventů jsou obory obchod,
administrativa a právo (skupina 04), ve kterých absolvovalo v roce 2017 celkem 790
studentů,  do roku 2020 jejich počet poklesne na 420 a i  přes jejich následný nárůst
jejich počet v roce 2026 (480 studentů) nedosáhne jejich počet úrovně roku 2017.

Graf  č.  6 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - vyšší
odborné školy, konzervatoře v ČR

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)
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to jak v případě všech absolventů, tak v případě absolventů odcházejících na trh práce.

V případě absolventů bakalářských studijních programů odcházejících na trh
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magisterského studia.  Většina studijních programů je  totiž  stále koncipována tak,  že
ucelené  kvalifikace  je  možné  dosáhnout  až  po  ukončení  magisterského  studia  –
typickými obory jsou např. učitelství a pedagogika. Na druhé straně např. zdravotnické
bakalářské programy poskytují absolventům plnou kvalifikaci pro výkon profese.

Nejvíce absolventů bakalářských studijních programů odchází na trh práce
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(skupina 02) a oborů služeb (skupina 10).
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Z ekonomických bakalářských studijních programů odchází na trh práce 2,4 tis.
absolventů. V následujících sedmi letech se jejich počty budou pohybovat na úrovni 1,9
tis. absolventů odcházejících na trh práce. V posledních dvou letech sledovaného období
předpokládáme jejich mírný nárůst na 2,0 tis. absolventů. Vyšších počtů absolventů
odcházejících na trh práce dosahují i zdravotnické bakalářské studijní programy. V roce
2017 jich na trh práce odešlo celkem 1 570, v dalších čtyřech letech budou jejich počty
postupně klesat až na 1 300 absolventů a následně budou postupně narůstat. V roce
2026 předpokládáme, že odejde na trh práce 1 410 těchto absolventů. Situace v oblasti
zdravotnických oborů však může být v následujících letech výrazně ovlivněna znovuza-
vedením maturitních oborů na středních školách poskytujících zdravotnickou kvalifikaci.
V důsledku toho může poklesnout zájem o bakalářské studijní programy se zaměřením
na zdravotnictví.

Další oborové skupiny tvoří dohromady méně než 16 % absolventů bakalářských
studijních programů odcházejících na trh práce. Z pedagogických oborů odchází na trh
práce v současnosti na trh práce 1,2 tis. bakalářů. Stejně jako v případě naprosté
většiny  bakalářských  programů dojde  i  zde  v  roce  2018  k  prudkému  poklesu  počtu
absolventů pedagogických oborů odcházejících na trh práce, a to na 1,1 tis. K dalšímu
poklesu bude docházet až do roku 2021 (980 absolventů).  I  když jejich počty budou
v dalších letech narůstat, tento nárůst bude velmi pomalý – v roce 2026 odejde na trh
práce 1 050 absolventů bakalářských pedagogických oborů. Společenské bakalářské
programy vykazují obdobný vývoj. V roce 2017 odešlo na trh práce 1 230 absolventů,
po poklesu jejich počtu v následujícím roce se jejich počty budou v období 2018–2025
pohybovat mezi 930 a 990 absolventy. K nárůstu k hranici 1,0 tis. dojde až v roce 2026.

V ostatních programech se po roce 2017 budou počty absolventů bakalářských
studijních programů odcházejících na trh práce pohybovat pod hranicí 1,0 tis. a na konci
sledovaného období jejich počty budou pod úrovní roku 2017. Určitou výjimkou jsou
obory elektrotechnické a ICT (skupina 06), které sice patří k početně slabším, nicméně
počty absolventů odcházejících na trh práce budou na konci sledovaného období vyšší
než v roce 2017 (240 absolventů v roce 2026 oproti 190 v roce 2017).

Graf č. 7 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - bakalářské
studijní programy v ČR

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)
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Oborová struktura počtu absolventů magisterských studijních programů
odcházejících na trh práce se v porovnání s bakalářskými studijními programy výrazně
liší. Hlavní příčinou jsou jednak odlišná struktura oborů, jednak skutečnost, že prakticky
všichni absolventi odcházejí na trh práce. Nejvíce absolventů magisterských studijních
programů odcházejících na trh práce – téměř čtvrtina, vystudovala obory ekonomické
(skupina 04), necelá pětina vystudovala obory technické (skupina 07) a mírně nad
hranicí  10 % se pohybují  obory pedagogické (skupiny 01),  společenské (skupina 03)
a zdravotní (skupina 09).

Z magisterských programů ekonomického směru odešlo na trh práce v roce 2017
celkem 5,8 tis. absolventů. Po poklesu jejich počtu v roce 2018 (na 5,0 tis.) se v dalších
dvou letech jejich počty budou pohybovat na úrovni 5,2 tis. Pak dojde k poklesu jejich
počtu, který se zastaví až v roce 2024 (4,6 tis.). V posledních dvou letech sledovaného
období dojde k mírnému nárůstu jejich počtu až na 4,8 tis. absolventů ekonomických
magisterských oborů odcházejících na trh práce.

Další výrazněpočetnězastoupenou oborovou skupinou absolventů magisterských
studijních programů odcházejících na trh práce jsou obory technické. V roce 2017 z nich
odešlo na trh práce 4,4 tis. absolventů. V následujících dvou letech se jejich počty sníží
na  4,2  tis.  a  následně budou  klesat  až  do  roku  2024,  aby  v  posledních  dvou  letech
sledovaného období mírně vzrostly na 3,6 tis. v roce 2026.

Obdobný vývoj, tedy pokles počtu absolventů v následujícím roce, další pokles
až do roku 2024 a následný mírný nárůst vykazuje i většina ostatních oborových skupin
absolventů magisterských oborů odcházejících na trh práce. Výjimkou jsou pouze obory
zdravotnické, v jejichž případě vzrostou počty absolventů odcházejících na trh práce
v roce 2018 (z 2,8 na 2,9 tis.), pak do roku 2021 následuje pokles jejich počtu na 2,6
tis.  a  k  nárůstu  jejich  počtu  dojde  již  v  následujícím  roce.  Každoroční  nárůst,  příp.
stagnace jejich počtu potrvá až do konce sledovaného období, kdy v roce 2026 dosáhne
počet absolventů magisterských zdravotnických oborů odcházejících na trh práce 2,8
tis.

Graf  č.  8 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce -
magisterské studijní programy v ČR

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)
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V případě doktorských studijních programů odcházejí na trh práce všichni
absolventi vzhledem k tomu, že se jedná o nevyšší možný stupeň vzdělání, kterého je
možné v České republice dosáhnout. Početně nejvíce absolventů těchto oborů vykazují
obory přírodních věd, obory technické a zemědělské a umělecké. V případě ostatních
oborových skupin odchází každoročně na trh práce méně než 50 absolventů doktorských
studijních programů.

V roce 2017 ukončilo studium v oborech přírodních věd doktorských studijních
programů 150 studentů. Po nárůstu na 210 absolventů v  roce 2018 bude jejich počet
postupně klesat až do konce sledovaného období, kdy v roce 2026 bude v těchto
oborech absolvovat 135 studentů. Výjimkou bude pouze mírný meziroční nárůst v roce
2022.

Počty absolventů technických oborů doktorského studia po poklesu ze 140 v roce
2017 na 120 v roce 2018 v následujícím roce vzrostou na 130 absolventů. Pak budou
postupně klesat až do roku 2026, kdy bude v těchto oborech absolvovat 100 studentů
doktorského studia.

V zemědělských oborech doktorského studia bude v letech 2017–2026 absolvo-
vat 60–70 studentů, v případě uměleckých oborů se bude jednat o 50–60 absolventů.

Graf č. 9 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - doktorské
studijní programy v ČR

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)
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4.2.1 Hlavní město Praha

Hlavní město Praha je z pohledu vývoje počtu absolventů středních škol a vyšších
odborných škol atypický. Školy navštěvují nejen žáci absolvující základní školy v Praze,
ale  i  žáci  ze  středočeských  základních  škol  (zejména  okresů Praha-východ  a  Praha-
západ). Praha je tak spádovým vzdělávacím centrem zejména pro Středočeský kraj,
vzhledem k široké nabídce středních a vyšších odborných škol však nejsou výjimkou ani
žáci  z  ostatních  krajů ČR.  Proto  není  celkový  počet  absolventů škol  závislý  pouze  na
vývoji demografické křivky v Praze, ale zejména na kapacitách a nabídce škol.

Graf č. 10 Vývoj počtu obyvatel podle věku - projekce - Praha

Zdroj: VÚPSV, v. v. i., vlastní výpočty založené na datech ČSÚ – věkové složení obyvatelstva 2017
(https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2017)

Velikost populace 15letých v Praze roste rychlejším tempem, než je tomu
v průměru České republiky, do roku 2026 očekáváme její nárůst na 14 600 obyvatel
(tedy o 64 % více než v roce 2017). Obdobně rychleji roste i velikost populace 19letých
(na 12 200 obyvatel v roce 2026, o 24 % více než v roce 2017).
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Graf  č.  11 Projekce počtu absolventů středních, vyšších odborných škol
a  konzervatoří - Praha

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Střední školy v Praze absolvuje v roce 2017 celkem 9,8 tis. žáků, z toho 8,0 tis.
(82 %) v oborech ukončených maturitní zkouškou a 1,8 tis. v oborech středního
vzdělání a středního vzdělání s výučním listem.  Toto  rozložení  absolventů je
typické pro Prahu, v ostatních krajích je zastoupení oborů s výučním listem vyšší. Do
dalšího vzdělání (na vysokéavyšší odborné školy) odchází v Praze tři čtvrtiny absolventů
maturitních oborů, na trh práce pak vstupuje v roce 2017 celkem 2,1 tis. absolventů.
Předpokládáme, že jejich počty budou postupně narůstat, v roce 2026 by počet
absolventů maturitních oborů v Praze odcházejících na trh práce měl vzrůst až na 3,3
tis. (tedy o 59 %).

Graf č. 12 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání bez maturitní zkoušky - Praha

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

1 582 1 610 1 486 1 432 1 346 1 520 1 450 1 550 1 560 1 660 1 810 1 950 2 060 2 240
2 882 2 588 2 563 2 257 2 063 2 270 2 350 2 450 2 430 2 490 2 650 2 850 3 090 3 270

1 215 1 061 1 100 1 156 1 013 920 830 780 870 870 930 930 980 1 0200

2 000

4 000

6 000

8 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
střední vzdělání bez maturity odchody do vzdělávání
střední vzdělání s maturitou včetně nástavbového studia odchody do vzdělávání
střední vzdělání bez maturity odchody na trh práce
střední vzdělání s maturitou včetně nástavbového studia odchody na trh práce
vyšší odborné školy a konzervatoře absolventi celkem

88 84 70 48 57 90 60 70 80    80 90 100    100 11087 100 47 101 93 80 90 140 100 120 140 140 150 170116 110 82 69    71 80 80 80 80 90 90 100 110 120

703 688
709    666    662

780 710
780 780 820 900 970 1 020

1 12058 59 56 55 55
40 60

50 50 60
60

70 70
80

35 50 63 59 46
50

30
40 40 40

50
50 50

60

495 519
459 434 362

410
420

390 420
450

480
520

550
600

 -

  500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

99 Obor neznámý

10 Služby

09 Zdravotní a sociální péče, péče o
příznivé životní podmínky
08 Zemědělství, lesnictví, rybářství a
veterinářství
07 Technika, výroba a stavebnictví

06 Informační a komunikační technologie
(ICT)
05 Přírodní vědy, matematika a statistika

04 Obchod, administrativa a právo

03 Společenské vědy, žurnalistika a
informační vědy
02 Umění a humanitní vědy

01 Vzdělávání a výchova

00 Programy a kvalifikace – všeobecné
vzdělání



4. Výstupy

52

V případě absolventů oborů středního vzdělání a učebních oborů (tedy
oborů zakončených výučním listem – obory E a H – nebo závěrečnou zkouškou – obory
J) v Praze je situace opačná – na trh práce odchází 1,4 tis. (78 %) a ve studiu v oborech
nástavbového nebo zkráceného studia pokračuje pouze 22 % (0,4 tis.). V letech 2018–
2021 bude jejich počet oscilovat mezi 1,5–1,6 tis., pak bude postupně narůstat až na
2,2 tis. v roce 2026.

V Praze jsou mezi obory středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem
nejčastěji  zastoupeny  obory  technické  (oborová  skupina  07  Technika,  výroba  a
stavebnictví). Z těchto oborů odchází v roce 2017 na trh práce 0,7 tis. absolventů, jejich
počty budou postupně narůstat až do roku 2026, kdy dosáhnou úrovně 1,1 tis. (o 69 %
více v porovnání s rokem 2017).

Za zmínku dále stojí absolventi oborů služeb (skupina 10), v roce 2017 odchází
na trh práce 360 z nich. V letech 2018–2021 se bude jejich počet každoročně pohybovat
mezi 390–420 absolventy a následně dojde k nárůstu až na 600 (o 66 % více než v roce
2017).

Z ostatních oborů středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem
v Praze se počty absolventů pohybují v roce 2017 pod hranicí 100 absolventů.

Graf č. 13 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání s maturitní zkouškou - Praha

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)
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služeb budou v letech 2018–2022 kolísat mezi 400 a 490 žáky a pak dojde k nárůstu
jejich počtu až na 620 absolventů v roce 2026 (o 32 % více než v roce 2017).
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v roce 2026, o 54 % více než v porce 2017) a umělecké (skupina 02) se 190 absolventy
v roce 2017 (nárůst na 310 absolventů v roce 2026, o 65 % více oproti roku 2017). Nad
hranicí 100 absolventů maturitních oborů odcházejících na trh jsou v Praze ještě obory
informatické (skupina 06), kdy dojde k nárůstu z 90 absolventů v roce 2017 až na 170
absolventů odcházejících na trh práce v roce 2026 (o 87 % více než v roce 2017).

Specifickou skupinou jsou absolventi gymnázií a lyceí, tedy oborů všeobecného
vzdělání. Absolvuje v nich polovina absolventů maturitních oborů v Praze (cca 4 tis.
absolventů v roce 2017, 5,6 tis. v roce 2026). I přes poměrně vysokou míru odchodů
do dalšího vzdělávání na vysokých či vyšších odborných školách jich pak na trh práce
odchází nejvíce v rámci oborů s maturitní zkouškou – jde o 620 absolventů v roce 2017,
tento počet poroste v celém sledovaném období až na 950 žáků v roce 2026 (o 52 %
více v porovnání s rokem 2017).

Graf  č.  14 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - vyšší
odborné školy, konzervatoře - Praha

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Vyšší odborné školy jsou v Praze v porovnání s ostatními kraji zastoupeny
vysokou měrou.  Na trh práce z nich v roce 2017 odchází  1,0 tis.  absolventů,  nejvíce
z oborů zdravotnických (skupina 09 – 390 absolventů), uměleckých (skupina oborů 02
– 290 absolventů) a oborů obchod (skupina oborů 04 – 150 absolventů). Do roku 2020
budou počty absolventů těchto oborů postupně klesat v závislosti na celkovém poklesu
počtu  nově přijímaných  v  minulých  letech.  Od  roku  2021  dojde  k  nárůstu  až  na
410 absolventů uměleckých oborů a 350 absolventů zdravotnických oborů (pokles o 10
% oproti roku 2017). V případě oborů obchod počty absolventů sice porostou (na 100
absolventů), ale nedosáhnou úrovně současného stavu.

4.2.2 Středočeský kraj

Obyvatelé Středočeského kraje využívají pro studium jednak kapacit škol v kraji,
jednak (zejména v případě okresů Praha-východ a Praha-západ) jezdí za studiem do
Prahy, která je dobře dopravně dostupná a navíc nabízí širší výběr oborů, především
v oblasti maturitních oborů středníchškol,vyšších odborných škol a škol vysokých. Vývoj
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počtu absolventů škol ve Středočeském kraji tak ne zcela koresponduje s vývojem
odpovídající věkové populace. Na území Středočeského kraje jsou soukromé vysoké
školy, ale žádná vysoká škola veřejná.

Počty patnáctiletých ve Středočeském kraji rostou rychlejším tempem, než je
tomu u většiny ostatních krajů České republiky a než je celorepublikový průměr. Je to
dáno i vyšší výstavbouzejména rodinných domů („satelitní městečka“)v minulých letech
a stěhováním se do blízkosti  Prahy,  kde i  v době hospodářské krize byla větší  šance
získat atraktivní zaměstnání. Počty patnáctiletých tak od roku 2017 rostou až do roku
2025, kdy bude ve Středočeském kraji 17,4 tis. obyvatel v tomto věku.V roce 2026 pak
dojde k mírnému poklesu na 17,3 tis. patnáctiletých (o 42 % více v porovnání s rokem
2017). Rychleji než v celé ČR narůstají ve Středočeském kraji i počty 19letých, tedy
obyvatel ve věku absolventů středních škol – z 11,5 tis. v roce 2017 na 15,1 tis. v roce
2026 (o 31 % více než v roce 2017) s mírným propadem na 11,4, resp. 11,2 tis. v letech
2018–19. Populace 21letých, tedy obyvatel ve věku typickém pro absolventy vyšších
odborných škol, bude klesat až do roku 2021 (z 12,1 tis. v roce 2017 na 11,2 tis.) a
následně dojde k nárůstu na 13,6 tis. do roku 2026 (o 12 % více oproti roku 2017).

Graf č. 15 Vývoj počtu obyvatel podle věku - projekce - Středočeský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i., vlastní výpočty založené na datech ČSÚ – věkové složení obyvatelstva 2017
(https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2017)

Ve Středočeském kraji (v porovnání s Prahou jako spádovým vzdělávacím
centrem  pro  tento  kraj)  absolvuje  větší  podíl  žáků v  oborech  středního  vzdělání  a
s výučním listem (33 % v porovnání s celorepublikovou hodnotou 28 %).
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Graf  č.  16 Projekce počtu absolventů středních, vyšších odborných škol
a  konzervatoří - Středočeský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Střední školy ve Středočeském kraji absolvuje v roce 2017 celkem 7,2 tis. žáků,
z toho 4,8 tis. (67 %) v oborech ukončených maturitní zkouškou a 2,4 tis. v obo-
rech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem. Do dalšího vzdělání (na
vysoké a vyšší odborné školy) odchází ze škol ve Středočeském kraji 70 % absolventů
maturitních oborů, na trh práce pak vstupuje v roce 2017 bezprostředně po ukončení
maturitních oborů 1,5 tis. těchto absolventů. Předpokládáme, že v následujících čtyřech
letech se budou tyto počty pohybovat mezi 1,4 a 1,5 tis. a pak budou postupně narůstat
až na 1,9 tis. v roce 2026, tedy v porovnání s rokem 2017 o 30 %.

V případě absolventů oborů středního vzdělání a učebních oborů (tedy
oborů zakončených výučním listem – obory E a H, nebo závěrečnou zkouškou – obory
J) středočeských škol je v porovnání s maturitními obory stejně jako v ostatních krajích
situace  opačná  –  na  trh  práce  jich  odchází  1,9  tis.  (78  %)  a  ve  studiu  v  oborech
nástavbového nebo zkráceného studia pokračuje pouze 22 % (0,5 tis.). V následujících
letech bude počet absolventů nematuritníchoborů odcházejících natrh práce každoročně
narůstat až na 2,6 tis. v roce 2026 (o 44 % více než v roce 2017).
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Graf č. 17 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání bez maturitní zkoušky - Středočeský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Ve Středočeském kraji  jsou,  obdobně jako v ostatních krajích ČR, mezi  absol-
venty oborů středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem nejčastěji
zastoupeni ti, kteří absolvovali obory technické (oborová skupina 07 Technika, výroba
a stavebnictví).  Z těchto oborů odchází  v roce 2017 na trh práce 1,1 tis.  absolventů.
Jejich počty se budou v následujících pěti letech pohybovat mezi 1,1 a 1,2 tis. Od roku
2023 se budou počty absolventů těchto odborů každoročně zvyšovat až na 1,5 tis.
v roce 2026 (o 40 % více než v roce 2017).

Dalšími početněji zastoupenými obory středního vzdělání bez maturitní zkoušky
středočeských škol jsou obory služeb (skupina 10), ze kterých v roce 2017 odchází na
trh  práce  cca  490  absolventů.  V  letech  2018–2022  se  bude  jejich  počet  každoročně
pohybovat mezi 380–440 absolventy a následně dojde k nárůstu až na 590 v roce 2026
(o 20 % více oproti roku 2017).

Za zmínku stojí ve Středočeském kraji dále nematuritní obory zemědělské
(skupina oborů 08 – Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství), ze kterých v roce
2017 odešlo na trh práce celkem 120 absolventů a do roku 2026 se jejich počet zvýší
na 190 (o 58 % více v porovnání s rokem 2017).

Nad hranicí  100 absolventů ročně jsou v rámci  středočeských škol  ještě obory
ekonomické (skupina oborů 04 – Obchod, administrativa a právo),  ze kterých v roce
2017 odešlo na trh práce sice pouze 90 absolventů, ale do roku 2026 se po každoročním
nárůstu jejich počet dostane na úroveň 160 (80% nárůst oproti roku 2017).

V ostatních oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem ve
školách ve Středočeském kraji se počty absolventů odcházejících na trh práce pohybují
v roce 2017 pod hranicí 100 absolventů.
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Graf č. 18 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání s maturitní zkouškou - Středočeský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

V případě maturitních oborů středních škol ve Středočeském kraji odchází na
trh  práce  nejvíce  absolventů z  oborů obchod,  administrativa  a  právo  (skupina  04)  a
oborů technických (skupina 07) – jedná seo350, resp. 330 absolventů. Počty absolventů
ekonomických oborů odcházejících na trh práce budou v následujících dvou letech klesat
(na 310 v roce 2019) a následně bude docházet k nárůstu až na 430 absolventů v roce
2026 (o 23 % více v porovnání s rokem 2017). U oborů technických bude pokles počtu
absolventů odcházejících na trh práce pokračovat až do roku 2020 a pak tyto počty
každoročně porostou až na hodnotu 290 v roce 2026 (o 20 % více oproti roku 2017).

Počty absolventů oborů služeb středočeských středních škol činily v roce 2017
celkem 200 absolventů, v období 2018–2024 se budou pohybovat mezi 210 a 240 a
následně mírně narostou na 280 v roce 2026 (o 41 % více v porovnání s rokem 2017).

Z odborně zaměřených maturitních oborů středních škol ve Středočeském kraji
dosáhnou ve sledovaném období hranice 100 absolventů odcházejících na trh práce
ještě obory informatické (skupina 06) a obory vzdělávání a výchova (skupina 01).

Specifickou skupinou jsou, stejně jako v jiných krajích, absolventi gymnázií a
lyceí, tedy oborů všeobecného vzdělání. Ve Středočeském kraji v nich absolvuje 2,2–
3,0  tis,  tedy  48–50  %  absolventů maturitních  oborů.  I  přes  poměrně vysokou  míru
odchodů do dalšího vzdělávání na vysokých či vyšších odborných školách se všeobecné
maturitní obory dostávají ve Středočeském kraji co do počtu odchodů na trh práce
bezprostředně po ukončení středních škol na třetí příčku mezi maturitními obory. Na trh
práce jich odchází v roce 2017 celkem 290, do roku 2026 jejich počet naroste na 410
(41% nárůst oproti roku 2017).
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Graf  č.  19 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - vyšší
odborné školy, konzervatoře - Středočeský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Ve Středočeském kraji odchází z vyšších odborných škol na trh práce celkem
240 absolventů vyšších odborných škol. Toto nízké číslo je způsobeno především malým
počtem škol tohoto typu v kraji. Jedinou oborovou skupinou vyšších odborných škol ve
Středočeském  kraji,  kde  absolvuje  více  než  100  studentů,  jsou  obory  zdravotnické
(skupina 09), kde se v celém sledovaném období drží počet absolventů na úrovni 100–
110.  Je  však  otázkou,  jaký  dopad  na  počty  absolventů VOŠ  budou  mít  (např.
znovuzavedení některých oborů poskytujících zdravotnickou kvalifikaci na středních
školách) systémové změny ve vzdělávání středního zdravotnického personálu.

4.2.3 Jihočeský kraj

Jihočeský kraj je z pohledu struktury středních škol plně vzdělanostně obslužný,
má i rozmanitou oborovou strukturu vyšších odborných škol a má na svém území jak
veřejné, tak soukromé vysoké školy.
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Graf č. 20 Vývoj počtu obyvatel podle věku - projekce - Jihočeský kraj

Zdroj: VÚPSV vlastní výpočty založené na datech ČSÚ – věkové složení obyvatelstva 2017
(https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2017)

Počty patnáctiletých v Jihočeském kraji rostou mírně pomalejším tempem, než
je průměr České republiky. Počty patnáctiletých tak od roku 2017 do roku 2025 vzrostou
z  5,7  tis.  na  7,2  tis.  (o  24  %)  s  mírným poklesem v  roce  2019.  V  případě 19letých
obyvatel Jihočeského kraje jejich počty v roce 2018 mírně poklesnou z 5,8 tis. v roce
2017 na 5,7 tis. Po čtyřleté stagnaci hodnot na úrovni 5 700 devatenáctiletých dosáhnou
jejich  počty  úrovně 6,6  tis.  v  roce  2026  (o  14  %  více  než  v  roce  2017). Populace
21letých, tedy obyvatel ve věku typickém pro absolventy vyšších odborných škol, bude
v Jihočeském kraji početně klesat až do roku 2020 (z 6,1 tis. v roce 2017 na 5,7tis.),
v období 2021–2025 se budou tyto počty držet na úrovni 5,7–5,8 tis. a v posledním
sledovaném roce 2026 dojde k mírnému nárůstu počtu jednadvacetiletých na 6,1 tis.
(tedy na úroveň roku 2017).

V Jihočeském kraji absolvuje v porovnání s celorepublikovým průměrem mírně
vyšší podíl žáků v oborech středního vzdělání a s výučním listem (31 % v porovnání
s celorepublikovou hodnotou 28 %).
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Graf  č.  21 Projekce počtu absolventů středních, vyšších odborných škol
a  konzervatoří - Jihočeský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

V Jihočeském kraji absolvuje v roce 2017 střední školy celkem 5,2 tis. žáků,
z toho 3,5 tis. (69 %) v oborech ukončených maturitní zkouškou a 1,6 tis. v oborech
středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem. Z maturitních oborů odchází
dále  studovat  na  vysoké  a  vyšší  odborné  školy  77  %  absolventů,  na  trh  práce  tak
vstupuje 820 absolventů oborů ukončených maturitní zkouškou. Předpokládáme, že
v letech 2018–2022 se jejich počty budou pohybovat na úrovni 820–860 absolventů a
pak dojde ke každoročnímu nárůstu jejich počtu až na 960 absolventů maturitních oborů
odcházejících na trh práce v roce 2026 (nárůst o 17 % oproti roku 2017).

Z celkového počtu 1,6 tis. absolventů oborů ukončených závěrečnou
zkouškou nebo výučním listem odchází v Jihočeském kraji bezprostředně po
ukončení střední školy do nástavbového studia 380 (24 %) absolventů. Na trh práce tak
vstupuje 1 190 z nich. Počty absolventů nematuritních oborů odcházejících na trh práce
budou  v  následujících  dvou  letech  mírně klesat  až  na  1  080  žáků a  po  každoročním
nárůstu dosáhnou v roce 2026 hodnoty 1 340 absolventů vstupujících na trh práce
(12% nárůst oproti roku 2017).
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Graf č. 22 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání bez maturitní zkoušky - Jihočeský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Obdobně jako v ostatních krajích ČR, i v Jihočeském kraji jsou mezi absolventy
oborů středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem nejčastěji
zastoupeni  absolvovali  technických  oborů (oborová  skupina  07  Technika,  výroba  a
stavebnictví). Na trh práce jich v Jihočeském kraji v roce 2017 vstupuje 770. Po poklesu
v následujících dvou letech (na hodnotu 700 absolventů) budou jejich počty každoročně
narůstat  až do konce sledovaného období.  V roce 2026 tak vstoupí  na trh práce 860
absolventů technických oborů (o 12 % více v porovnání s rokem 2017).

Další významněji zastoupenou oborovou skupinou z pohledu odchodů absolventů
nematuritních  oborů na  trh  práce  jsou  obory  služeb  (skupina  10).  Na  trh  práce  jich
v Jihočeském kraji v roce 2017 vstupuje 250. V letech 2018–2023 se jejich každoroční
počty budou pohybovat mezi 220 a 240 absolventy. V dalších letech dojde k mírnému
nárůstu až na 270 absolventů v roce 2026 (nárůst o 10 % oproti roku 2017).

Za zmínku stojí v Jihočeském kraji ještě nematuritní obory zemědělské (skupina
oborů 08 – Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství), ze kterých v roce 2017
odešlo na trh práce celkem 50 absolventů a do roku 2026 se jejich počet zvýší na 70
(tedy o 32 %). V ostatních oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním
listem ve školách Jihočeského kraje se počty absolventů odcházejících na trh práce
v celém sledovaném období pohybují na hranici 50 absolventů a méně.
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Graf č. 23 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání s maturitní zkouškou - Jihočeský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

V rámci maturitních oborů středních škol Jihočeského kraje odchází na trh
práce nejvíce absolventů z technických oborů (skupina 07). Jedná se o 270 absolventů
v roce 2017, v následujícím období až do roku 2024 se jejich počty budou pohybovat
mezi 260 a 270 absolventy a do roku 2026 jejich počty mírně vzrostou na 300 (o 11 %
více oproti roku 2017).

Další významněji zastoupenou skupinou maturitních oborů v Jihočeském kraji
jsou obory ekonomické (skupina04 – Obchod, administrativa a právo), ze které vstupuje
v roce 2017 na trh práce 140 absolventů. Po nárůstu jejich počtu v roce 2018 (na 170
absolventů) bude jejich počet až do roku 2026 poměrně stabilní – bude se pohybovat
mezi 150 a 160 absolventy vstupujícími na trh práce (o 16 % více v porovnání s rokem
2017).

Nad hranicí 100 absolventů odborných nematuritních oborů odcházejících na trh
práce se ve sledovaném období v Jihočeském kraji pohybují ještě obory služeb (skupina
oborů 10). V roce 2017 jich na trh práce odchází 80 a do konce sledovaného období se
jejich počty budou pohybovat mezi 90 a 110 absolventy. Za zmínku stojí i obory
zemědělské (skupina 08) s 50–70 absolventy odcházejícími na trh práce.

Specifickou skupinou jsou, stejně jako v jiných krajích, absolventi gymnázií a
lyceí, tedy oborů všeobecného vzdělání. V Jihočeském kraji v nich absolvuje 1,5–1,7
tis., tedy 41 % absolventů maturitních oborů. I přes poměrně vysokou míru odchodů
do dalšího vzdělávání na vysokých či vyšších odborných školách se všeobecné maturitní
obory dostávají v Jihočeském kraji na třetí příčku mezi maturitními obory co do počtu
odchodů na trh práce bezprostředně po ukončení středních škol na třetí příčku. Na trh
práce  jich  odchází  v  roce  2017  celkem  115,  do  roku  2026  jejich  počet  naroste  na
150 (tedy o 30 %).
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Graf  č.  24 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - vyšší
odborní školy, konzervatoře - Jihočeský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

S ohledemnastrukturu oborů vyšších odborných škol, vývoj počtu absolventů
maturitních oborů a zájmu o vyšší odborné studium vstupuje na trh práce v Jihočeském
kraji v roce 2017 pouze 230 absolventů těchto škol, a to zejména v oborech zdravotnic-
kých (skupina oborů 09), ekonomických (skupina oborů 04), technických (skupina 07)
a služeb (skupina 10). Nicméně ve všech těchto oborových skupinách nepřevyšuje
v roce 2017 počet jejich absolventů hodnotu 60. Do roku 2026 dojde navíc v případě
všech těchto oborů k  poklesu počtu absolventů.  Jedinými obory,  kde dojde k nárůstu
počtu absolventů, jsou obory umělecké (skupina 02), informatické (skupina 06) a
zemědělské  (skupina  08),  ve  všech  případech  však  počty  absolventů v  roce  2026
nepřesáhnou hranici 40 absolventů vyššího odborného studia.

4.2.4 Plzeňský kraj

Plzeňský kraj je z pohledu struktury středních škol plně vzdělanostně obslužný,
má i rozmanitou oborovou strukturu vyšších odborných škol a má na svém území jednu
veřejnou vysokou školu (Západočeská univerzita v Plzni), jednu fakultu Univerzity
Karlovy a pobočku jedné pražské soukromé vysoké školy.

Počty patnáctiletých v Plzeňském kraji rostou mírně pomalejším tempem, než
je průměr České republiky. Počty patnáctiletých od roku 2017 do roku 2024 vzrostou
z 5,0 tis. na 6,6 tis., do roku 2025 pak mírně poklesnou na 6,4 tis. (28% nárůst oproti
roku 2017). Počty 19letých rostou v celém sledovaném období (s výjimkou roku 2019,
kdy dochází  k mírnému poklesu jejich počtu),  a to ze 4,8 tis.  v roce 2017 na 6,0 tis.
v roce 2026 (nárůst o 25 %). V případě populace 21letých v Plzeňském kraji dojde po
roce 2017 (5,2 tis. 21letých) k poklesu jejich počtu a v letech 2018–2021 budou počty
jednadvacetiletých kolísat mezi 4,8 a 4,9 tis. Po mírném nárůstu do roku 2026 se jejich
počty zvýší na 5,2 tis., což je zhruba úroveň roku 2017.
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Graf č. 25 Vývoj počtu obyvatel podle věku - projekce - Plzeňský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i., vlastní výpočty založené na datech ČSÚ – věkové složení obyvatelstva 2017
(https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2017)

V Plzeňském kraji absolvuje v porovnání s celorepublikovým průměrem mírně
vyšší podíl žáků v oborech středního vzdělání a s výučním listem (30–31 % v porovnání
s celorepublikovou hodnotou 28 %).

Graf  č.  26 Projekce počtu absolventů středních, vyšších odborných škol
a  konzervatoří - Plzeňský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

V Plzeňském kraji v roce 2017 absolvuje střední školy celkem 3,8  tis.  žáků.
Celkem 2,6 tis. (69 %) z nich absolvuje v oborech ukončených maturitní zkouškou a 1,2
tis. v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem.
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Na vysoké a vyšší odborné školy odchází v Plzeňském kraji studovat bezpro-
středně po ukončení střední školy 73 % absolventů maturitních oborů, na trh práce
tak vstupuje 720 absolventů těchto oborů. V roce 2018 by mělo dojít k nárůstu jejich
počtu na 850 a v dalších čtyřech letech by se měly jejich počty pohybovat mezi 810–
830 absolventů. Od roku 2023 budou počty absolventů maturitních oborů středních škol
v Plzeňském kraji odcházející na trh práce každoročně narůstat až na 1,0 tis. v roce
2026 (nárůst o 27 % oproti roku 2017).

Z celkového počtu 1,2 tis. absolventů oborů ukončených závěrečnou
zkouškou nebo výučním listem odchází v Plzeňském kraji bezprostředně po ukončení
střední školy do nástavbového studia 260 (21 %) absolventů. Na trh práce tak vstupuje
930 absolventů nematuritních oborů. Tyto počty v roce 2018 poklesnou na 860 a po
nárůstu v roce 2019 dojde v dalším roce opět k poklesu. Po roce 2020 budou počty
absolventů nematuritních  oborů škol  Plzeňského  kraje  odcházejících  na  trh  práce
každoročně narůstat až na 1 150 absolventů v roce 2026 (nárůst o 23 % oproti roku
2017).

Počty absolventů vyšších odborných škol v Plzeňském kraji budou v letech
2017–2020 každoročně klesat (z 270 v roce 2017 na 190 v roce 2020). V dalších letech
se stabilizují na počtu 220–230 absolventů.

Graf č. 27 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání bez maturitní zkoušky - Plzeňský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Stejně jakov ostatních krajích ČR jsou i v Plzeňském kraji mezi absolventy oborů
středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem nejčastěji zastoupeni
absolventi technických oborů (oborová skupina 07 Technika, výroba a stavebnictví).
V roce 2017 jich na trh práce v Plzeňském kraji vstupuje 660. Po poklesu v následujícím
roce (na 570 absolventů), nárůstu v roce 2019 a opětovném poklesu v roce 2020 (na
560) budou jejich počty každoročně narůstat až do konce sledovaného období. V roce
2026 tak v Plzeňském kraji vstoupí na trh práce 780 absolventů technických oborů (o
19 % více než v roce 2017).
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Další početněji zastoupenou oborovou skupinou z pohledu odchodů absolventů
nematuritních oborů na trh práce jsou v Plzeňském kraji obory služeb (skupina 10). Na
trh práce jich v roce 2017 vstupuje 200. V letech 2018–2022 se jejich každoroční počty
budou pohybovat mezi 190 a 200 absolventy. V dalších letech dojde k mírnému nárůstu
až na 250 absolventů odcházejících na trh práce v roce 2026 (nárůst o 27 % oproti roku
2017).

V ostatních oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem ve
školách Plzeňského kraje se počty absolventů odcházejících na trh práce v celém
sledovaném období pohybují na hranici 40 absolventů a méně.

Graf č. 28 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání s maturitní zkouškou - Plzeňský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

V Plzeňském kraji vstupuje v rámci maturitních oborů středních škol na trh
práce nejvíce absolventů z technických oborů (skupina 07). Jde o 210 absolventů v roce
2017, v letech 2018–2024 se jejich počty budou pohybovat mezi 220 a 240 absolventy,
do roku 2026 jejich počty pak mírně vzrostou na 270 (o 30 % více oproti roku 2017).
Další významněji zastoupenou skupinou maturitních oborů v Plzeňském kraji jsou obory
ekonomické (skupina 04 – obchod, administrativa a právo), ze kterých vstupuje v roce
2017 na trh práce 190 absolventů. V období 2018–2024se jejich počty budou pohybovat
mezi 190–210 absolventy, pak po mírném nárůstu dosáhnou hodnoty 230 absolventů
odcházejících na trh práce v roce 2026 (v porovnání s rokem 2017 o 20 % více).

Maturitní obory, ve kterých v Plzeňském kraji dojde k nejvyššímu relativnímu
nárůstu počtu absolventů odcházejících na trh práce, jsou obory služeb (skupina oborů
10). V roce 2017 odchází na trh práce 70 těchto absolventů a do roku 2026 vzroste
jejich počet na 130 absolventů (téměř dvojnásobek roku 2017).

Mezi početnější maturitní obory z pohledu počtu absolventů vstupujících na trh
práce lze v Plzeňském kraji zařadit i obory informatické (skupina 06) a obory umělecké
(skupina 02), ze kterých bude na konci sledovaného období nastupovat na trh práce 90,
resp. 70 absolventů.
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Specifickou skupinou jsou, stejně jako v jiných krajích, absolventi gymnázií a
lyceí, tedy oborů všeobecného vzdělání. V Plzeňském kraji v nich absolvuje 1,1–1,4 tis,
tedy 39–40 % absolventů maturitních oborů. I přes poměrně vysokou míru odchodů do
dalšího vzdělávání na vysokých či vyšších odborných školách se všeobecné maturitní
obory dostávají v Plzeňském kraji na druhou až třetí příčku mezi maturitními obory co
do počtu odchodů na trh práce bezprostředně po ukončení středních škol na třetí příčku.
Na trh práce jich odchází v roce 2017 celkem 90, do roku 2026 jejich počet naroste na
130 (tedy o 44 %).

Graf  č.  29 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - vyšší
odborní školy, konzervatoře - Plzeňský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Na  trh  práce  v  Plzeňském  kraji  vstupuje  v  roce  2017  pouze  270 absolventů
vyšších odborných škol, s ohledem na jejich oborovou strukturu se nejčastěji jedná
o absolventy oborů zdravotnických (skupina oborů 09), ekonomických (skupina oborů
04) a služeb (skupina 10). Hranici 100 absolventů vyšších odborných škol překračují
pouze  obory  zdravotnické  –  jde  o  140  absolventů v  roce  2017,  jejich  počty  se  pak
v letech 2018–2026 pohybují mezi 100 a 110 absolventy.

4.2.5 Karlovarský kraj

Karlovarský  kraj  je  co  do  počtu  obyvatel  nejmenším  krajem  ČR.  Z  pohledu
struktury středních škol  jsou zde zastoupeny nematuritní  obory ve větší  míře, než je
tomu v celorepublikovém průměru. Je zde i nižší zastoupení vyšších odborných škol,
navíc v Karlovarském kraji je pouze jedna soukromá vysoká škola a nemá zde sídlo ani
pobočku ani jedna veřejná vysoká škola.
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Graf č. 30 Vývoj počtu obyvatel podle věku - projekce - Karlovarský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i., vlastní výpočty založené na datech ČSÚ – věkové složení obyvatelstva 2017
(https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2017)

V Karlovarském kraji roste populace 15letých pomalejším tempem než
v celorepublikovém průměru. Od roku 2017 do roku 2024 počty patnáctiletých vzrostou
z 2,7 tis. na 3,5 tis., do roku 2026 pak mírně poklesnou na 3,3 tis. (jde o 22% nárůst
oproti roku 2017). Počty 19letých v Karlovarském kraji rostou v celém sledovaném
období (s výjimkou roku 2019, kdy dochází k mírnému poklesu jejich počtu), a to z 2,6
tis. v roce 2017 na 3,2 tis. v roce 2026 (nárůst o 21 %). V případě populace 21letých
dojde po roce 2017 k poklesu jejich počtu (2,8 tis.) a v letech 2018–2026 budou počty
kolísat mezi 2,6 a 2,8 tis.

Graf  č.  31 Projekce počtu absolventů středních, vyšších odborných škol
a  konzervatoří - Karlovarský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)
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Střední školy absolvuje v roce 2017 v Karlovarském kraji celkem 1,9 tis. žáků,
což je nejméně ze všech krajů ČR. Celkem 1,2 tis. (67 %) z nich absolvuje v oborech
ukončených  maturitní  zkouškou  a  0,6  tis.  v  oborech  středního  vzdělání  a  středního
vzdělání s výučním listem.

Bezprostředně po ukončení střední školy odchází studovat na vysoké a vyšší
odborné školy 62 % maturantů škol Karlovarského kraje, na trh práce tak v roce 2017
vstupuje 470 absolventů těchto oborů. Jejich počty budou v následujících dvou letech
klesat (na 420 v roce 2019). V období 2020–2024 se počty absolventů maturitních oborů
Karlovarského kraje odcházejících na trh práce budou ročně pohybovat mezi 450 a 490
absolventy. Po mírném nárůstu jejich počtu odejde na trh práce v roce 2026 celkem 530
absolventů maturitních oborů (tedy o 13 % více než v roce 2017).

Z celkového počtu 610 absolventů oborů ukončených závěrečnou zkouškou
nebo výučním listem odchází v Karlovarském kraji bezprostředně po ukončení střední
školy do nástavbového studia 90 z nich (15 %) absolventů. Na trh práce tak vstupuje
520 absolventů nematuritních oborů. Tyto počty do roku 2019 poklesnou na 460, po
nárůstu v roce 2020 dojde v dalším roce opět k poklesu na 480 absolventů. Po roce
2021 budou počty absolventů nematuritních oborů škol Karlovarského kraje odcházejí-
cích na trh práce narůstat až na 580 absolventů v roce 2026 (nárůst o 12 % oproti roku
2017).

Počty absolventů vyšších odborných škol v Karlovarském kraji budou v letech
2017–2026 každoročně klesat, a to z 90 v roce 2017 na 50 v roce 2026.

Graf č. 32 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání bez maturitní zkoušky - Karlovarský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Mezi absolventy nematuritních oborů středních škol Karlovarského kraje
jsou zastoupeni především absolventi oborů technických (skupina oborů 04) a služeb
(skupina oborů 10). Z ostatních oborů odchází každoročně na trh práce maximálně 40
absolventů jednotlivých oborů.
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Nejpočetněji jsou v rámci nematuritních oborů středních škol v Karlovarském
kraji zastoupeni absolventi oborů technických(skupina07). V roce 2017 jich po ukončení
školy vstupuje na trh práce 280. V dalších dvou letech dojde k poklesu na 250 absol-
ventů odcházejících na trh práce a po nárůstu v roce 2020 dojde v následujícím roce
opět k poklesu jejich počtu. Od roku 2022 bude počet absolventů technických oborů
Karlovarského kraje odcházejících na trh práce postupně narůstat až na 310 (o 10 %
více než v roce 2017).

V roce 2017 v Karlovarském kraji vstupuje z nematuritních oborů služeb oborů
(skupina 10) na trh práce 190 absolventů. V letech 2019–2023 předpokládáme odchody
těchto absolventů na trh práce ve výši 130–150 absolventů a po nárůstu v dalších letech
dosáhne na konci sledovanéhoobdobív roce 2026 jejich počet výše 180, tedy nedosáhne
ani úrovně roku 2017.

Graf č. 33 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání s maturitní zkouškou - Karlovarský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Nejvíce zastoupenou oborovou skupinou z pohledu počtu absolventů maturit-
ních oborů středních škol Karlovarského kraje odcházejících na trh práce jsou obory
služeb (skupina oborů 10). Na trh práce jich v roce 2017 odchází 100 – v dalších letech
budou  jejich  počty  oscilovat  mezi  100  a  120  absolventy,  pouze  v  roce  2026  dojde
k mírnému nárůstu jejich počtu na 230 (o 37 % více než v roce 2017).

Další početněji zastoupenou oborovou skupinou maturitních oborů jsou obory
technické (skupina 07). V roce 2017 vstupuje na trh práce 90 absolventů těchto
maturitních oborů. V celém sledovaném období se jejich počet příliš nezmění – pohybuje
se mezi 70–90 absolventy.

Relativně vyššího počtu absolventů odcházejících ze škol Karlovarského kraje na
trh práce dosahují ještě maturitní obory ekonomické (skupina oborů 04). V roce 2017
jich vstupuje na trh práce celkem 60, ve sledovaném období se jejich počty pohybují
v rozmezí 50–70 absolventů.
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Specifickou skupinou jsou, stejně jako v jiných krajích, absolventi gymnázií a
lyceí, tedy oborů všeobecného vzdělání. V Karlovarském kraji v nich absolvuje 500–
560  tis,  tedy  40–47  % absolventů maturitních  oborů.  I  přes  poměrně vysokou  míru
odchodů do dalšího vzdělávání na vysokých či vyšších odborných školách se všeobecné
maturitní obory dostávají v Karlovarském kraji na první příčku mezi maturitními obory
co do počtu odchodů na trh práce bezprostředně po ukončení středních školy. Na trh
práce jich odchází v roce 2017 celkem 110, v celém sledovaném období se jejich počet
příliš nezmění (100–110 absolventů).

Graf  č.  34 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - vyšší
odborné školy, konzervatoře - Karlovarský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Vyšší odborné školy v  Karlovarském  kraji  nabízejí  studium  pouze  ve  dvou
oborových skupinách – zdravotnických (skupina 09) a služeb (10). V obou případech
dochází ve sledovaném období k počtu celkového počtu absolventů těchto oborů – ze 70
a 40 absolventů zdravotnických oborů a z 30 na 20 absolventů u oborů služeb.

4.2.6 Ústecký kraj

Ústecký  kraj  je  z  pohledu  vzdělávací  nabídky  středních  škol  plně samostatně
obslužný. Na území kraje jsou k dispozici i obory vyššího odborného studia a je zde i
veřejná vysoká škola. Ve vzdělávací nabídce nechybí ani soukromá vysoká škola.
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Graf č. 35 Vývoj počtu obyvatel podle věku - projekce - Ústecký kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i., vlastní výpočty založené na datech ČSÚ – věkové složení obyvatelstva 2017
(https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2017)

V Ústeckém kraji se vyvíjí populace 15letých pomalejším tempem než v celore-
publikovém průměru. Od roku 2017 do roku 2024 se zvýší počty 15letých ze 7,9 tis. na
10,1 tis., po následném poklesu bude v kraji v roce 2026 celkem 9,4 tis. patnáctiletých
(jde o 20% nárůst oproti roku 2017). Počty 19letých porostou v Ústeckém kraji v celém
sledovaném období (s výjimkou roku 2019, kdy dochází k mírnému poklesu jejich
počtu), a to ze 7,5 tis. v roce 2017 na 8,9 tis. v roce 2026 (nárůst o 18 %). V případě
populace  21letých  dojde  po  roce  2017  (8,1  tis.  jednadvacetiletých)  k  poklesu  jejich
počtu, v letech 2018–2021 budou počty kolísat mezi 7,5 a 7,6 tis. Po každoročním
nárůstu jejich počtu dosáhnou počty 21letých v Ústeckém kraji hodnoty 8,3 tis. (o 3 %
více než v roce 2017).

Graf  č.  36 Projekce počtu absolventů středních, vyšších odborných škol
a  konzervatoří - Ústecký kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)
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V Ústeckém kraji absolvuje v roce 2017 střední školy celkem  5,5  tis.  žáků.
Celkem 3,6 tis. (65 %) z nich absolvuje v oborech ukončených maturitní zkouškou a 1,9
tis. v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem.

Na vysoké a vyšší odborné školy odchází bezprostředně po ukončení střední školy
studovat 66 % maturantů škol Ústeckého kraje, na trh práce tak v roce 2017 vstupuje
1,2 tis.absolventů maturitních oborů. Počty těchto absolventů odcházejících na trh práce
se v následujících sedmi letech budou pohybovat mezi 1,1–1,2 tis., pak dojde k nárůstu
jejich počtu až na 1 320 absolventů v roce 2026 (což je o 10 % více než v roce 2017).

Z celkového počtu 1 890 absolventů oborů ukončených závěrečnou
zkouškou nebo výučním listem odchází v Ústeckém kraji do nástavbového studia
bezprostředně po ukončení střední školy celkem 270 z nich (14 %) absolventů. Na trh
práce tak vstupuje 1 620 absolventů nematuritních oborů Ústeckého kraje. Jejich počty
do  roku  2019  poklesnou  na  1  480  absolventů,  pak  dojde  k  nárůstu  až  na  1  840
absolventů v roce 2026.

Počty absolventů vyšších odborných škol v Ústeckém kraji poklesnou v období
2018–2020 z 260 na 140 a v období 2021–2026 se budou pohybovat mezi 150 a 160
absolventy.

Graf č. 37 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání bez maturitní zkoušky - Ústecký kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Nejvíce žáků odborných nematuritních oborů škol v Ústeckém kraji absolvuje
obory technické (skupina 07 Technika, výroba a stavebnictví) a obory služeb (skupina
10). Tomu odpovídá i pořadí oborů z pohledu odchodů absolventů na trh práce, třetí
v pořadí jsou obory obchod, administrativa a právo (skupina 04) a zemědělství (skupina
08). V ostatních oborových skupinách odchází každoročně na trh práce méně než 80
absolventů nematuritních oborů škol Ústeckého kraje.

Z nejpočetněji zastoupené oborové skupiny nematuritních oborů Ústeckého kraje
– oborů skupiny Technika, výroba a stavebnictví (skupina 07) odchází v roce 2017 na
trh práce 820 absolventů. V následujících dvou letech jejich počty poklesnou na 770,
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v letech 2020–2022 se budou pohybovat mezi 800–810 absolventy a od roku 2023
budou jejich počty postupně narůstat až na 970 v roce 2026 (což je o 19 % více než
v roce 2017).

V roce 2017 v Ústeckém kraji odchází z nematuritních oborů služeb (skupina 10)
na  trh  práce  celkem  440  absolventů.  V  letech  2018–2022  se  jejich  počty  budou
pohybovat mezi 360–370 absolventy a od roku 2023 předpokládáme každoroční nárůst
jejich počtu až na 430 v roce 2026 (tedy téměř na úroveň roku 2017).

Další početnější oborovou skupinou z pohledu odchodů na trh práce jsou
v Ústeckém kraji obory administrativy (skupina 04). Na trh práce v roce 2017 odešlo
160 těchto absolventů nematuritních oborů. Po poklesu jejich počtu na 110 v roce 2018
předpokládáme jejich každoroční nárůst na 140 do roku 2020, v letech 2021–2024 bude
jejich počet poměrně stabilní, mezi 130 a 140 absolventy. V dalších letech předpoklá-
dáme nárůst počtu absolventů administrativních oborů odcházejících v Ústeckém kraji
na trh práce, a to na 160 v roce 2026 (tedy na úroveň roku 2017).

Z nematuritních zemědělských oborů odchází v Ústeckém kraji v roce 2017 na
trh práce 80 absolventů, jejich počet se v dalších letech bude poměrně stabilní a v celém
sledovaném období se bude pohybovat mezi 80–100 absolventy.

Graf č. 38 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání s maturitní zkouškou - Ústecký kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Největší obrovou skupinou maturitních odborně zaměřených oborů
Ústeckého kraje z pohledu odchodů absolventů na trh práce jsou obory technické
(skupina 07 Technika, výroba a stavebnictví). Na trh práce odešlo v roce 2017 celkem
310 absolventů těchto oborů. Po výrazném poklesu jejich počtu v roce 2018 (na 260)
budou jejich počty každoročně narůstat, případně stagnovat, až na 340 v roce 2026 (o
9 % více než v roce 2017).

Další početněji zastoupenou oborovou skupinou z pohledu počtu absolventů
odborných maturitních oborů středních škol Ústeckého kraje odcházejících na trh práce
jsou obory služeb (skupina 10), v roce 2017 na trh práce odešlo 260, v období 2018–
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2024 se jejich počty budou pohybovat na úrovni 270–280 absolventů odcházejících na
trh práce (s výjimkou roku 2021 s 250 absolventy). Pak dojde k mírnému nárůstu jejich
počtu až na 300 absolventů oborů služeb Ústeckého kraje odcházejících na trh práce
v roce 2026 (o 16 % více oproti roku 2017).

Vyššího počtu absolventů odcházejících ze škol Ústeckého kraje na trh práce
dosahují ještě maturitní oboryekonomické(skupina oborů 04). V roce 2017 jich vstupuje
na trh práce celkem 210. Do roku 2021 budou jejich počty klesat až na 170 a od roku
2022 budou postupně narůstat až na 210 v roce 2026 (tedy na úroveň roku 2017).

V ostatních odborně zaměřených maturitních oborech Ústeckého kraje
nepřevyšují počty absolventů odcházejících na trh práce ročně úroveň 80 absolventů.

Specifickou skupinou jsou, stejně jako v jiných krajích, absolventi gymnázií a
lyceí, tedy oborů všeobecného vzdělání. V Ústeckém kraji v nich absolvuje ročně 3,5–
4,0  tis,  tedy  43–45  %  absolventů maturitních  oborů.  I  přes  poměrně vysokou  míru
odchodů do dalšího vzdělávání na vysokých či vyšších odborných školách se všeobecné
maturitní obory dostávají v Ústeckém kraji na čtvrtou příčku mezi maturitními obory co
do počtu odchodů na trh práce bezprostředně po ukončení středních škol. Na trh práce
jich odchází v roce 2017 celkem 170, v následujícím sledovaném období je jejich počet
poměrně stabilní (200–220 absolventů, v roce 2020 jde o 190 absolventů).

Graf  č.  39 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - vyšší
odborní školy, konzervatoře - Ústecký kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Vyšší odborné školy v Ústeckém kraji nabízejí studium pouze zejména
v  oborech  zdravotnických  (skupina  09)  a  ekonomických  (skupina  04).  V  případě
zdravotnických oborů dojde v následujících dvou letech k prudkému poklesu počtu
absolventů – na 50 v roce 2019. V letech 2020–2026 se jejich počet stabilizuje na úrovni
60–70 absolventů ročně. Počty absolventů ekonomických oborů vyšších odborných škol
Ústeckého kraje se v období 2018–2026 stabilizují na úrovni 50 absolventů.
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4.2.7 Liberecký kraj

Liberecký kraj je, obdobně jako většina krajů České republiky, z pohledu
vzdělávací  nabídky  středních  škol  plně samostatně obslužný.  Na  území  kraje  jsou
k dispozici i obory vyššího odborného studia a je zde i veřejná vysoká škola.

Graf č. 40 Vývoj počtu obyvatel podle věku - projekce - Liberecký kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i., vlastní výpočty založené na datech ČSÚ – věkové složení obyvatelstva 2017
(https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2017)

Populace 15letých roste v Libereckém kraji průměrným trempem. Mezi roky
2017 a 2018 počty 15letých mírně vzrostou ze 4,0 na 4,1 tis., stejný počet očekáváme
i v roce 2019. V letech 2020–2021 jejich počet mírně vzroste na 4,4–4,3 tis. a pak
zaznamenáme nárůst jejich počtu až na 5,4 tis. v roce 2024. V posledních dvou letech
sledovaného období dojde opět k poklesu na 5,2 tis. v roce 2026 (nárůst o 30 % oproti
roku 2017). Počty 19letých vzrostou mezi roky 2017 a 2018 ze 4,0 na 4,1 tis. Na
úrovni 4,0–4,1 se pak budou držet až do roku 2023, po kterém dojde k nárůstu jejich
počtu až na 4,6 tis.  v roce 2026 (nárůst  o 16 % oproti  roku 2017). Počty 21letých
budou po poklesu v roce 2018 (ze 4,4 tis. na 4,1 tis.) až roku 2025 poměrně stabilní
(4,0–4,1 tis.) a v roce 2026 předpokládáme nárůst na 4,4 tis. (o 4 % více v porovnání
s rokem 2017).
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Graf  č.  41 Projekce počtu absolventů středních, vyšších odborných škol
a  konzervatoří - Liberecký kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

V Libereckém kraji absolvuje v roce 2017 střední školy celkem 2,8 tis. žáků.
Z toho 870 jich absolvuje v oborech středního vzdělání nebo učebních oborech a 1 900
v oborech ukončených maturitní zkouškou (69 %).

Studovat na vyšší odborné nebo vysoké školy odchází bezprostředně po
absolvování střední školy Libereckého kraje 68 % maturantů, na trh práce vstupuje
600 absolventů maturitních oborů. Tyto počty narostou v roce 2018 na 660 absolventů,
v období 2019–2023 se budou pohybovat mezi 630–650 absolventy. Od roku 2024
budou počty absolventů maturitních oborů škol Libereckého kraje odcházejících na trh
práce  postupně narůstat  až  na  740  v  roce  2026  (v  porovnání  s  rokem 2017  o  23  %
více).

Z celkového počtu 870 absolventů oborů ukončených závěrečnou zkouškou
nebo výučním listem odchází v Libereckém kraji bezprostředně po ukončení střední
školy do nástavbového studia celkem 160 z nich (18 %). Na trh práce tak vstupuje 710
absolventů nematuritních oborů Libereckého kraje. Jejich počty budou postupně klesat
až do roku 2020 (na 650 absolventů odcházejících na trh práce), pak s výjimkou roku
2022 (670 absolventů) bude odcházet na trh práce ročně stále více absolventů, v roce
2026 dosáhnou hranice 820 absolventů nematuritních oborů.

Počty absolventů vyšších odborných škol budou v celém sledovaném období
poměrně stabilní – s výjimkou let 2019 a 2020 budou na úrovni 60 absolventů.
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Graf č. 42 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání bez maturitní zkoušky - Liberecký kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Nejvíce žáků odborných nematuritních oborů v Libereckém kraji absolvuje,
obdobně jako  ve  většině krajů České  republiky,  v  oborech  technických  (skupina  07
Technika, výroba a stavebnictví) a v oborech služeb (skupina 10). Další nematuritní
oborovou skupinu, která stojí za zmínku, jsou obory zemědělské (skupina 08) s 50–70
absolventy v celém sledovaném období. Ostatní obory nedosahují ve sledovaném období
úrovně 50 absolventů odcházejících na trh práce.

Z největší oborové skupiny z pohledu počtu absolventů nematuritních oborů
Libereckého  kraje  odcházejících  na  trh  práce  –  oborů skupiny  Technika,  výroba  a
stavebnictví (skupina 07) – odchází v roce 2017 na trh práce 390 absolventů. Po mírném
nárůstu v roce 2018 (na 410 absolventů) bude jejich počet do roku 2020 klesat (na
úroveň 370 absolventů), aby opět vzrostl na 400 v roce 2021 a následně poklesl na 380.
Od roku 2022 bude docházet k jejich každoročnímu nárůstu až na 460 v roce 2026 (o
17 % více v porovnání s rokem 2017).

Z  nematuritních  oborů služeb  (skupina  10)  odchází  v  Libereckém  kraji  v  roce
2017 na trh práce celkem 160 absolventů. Po nárůstu jejich počtu v roce 2019 na 180
absolventů odcházejících  na  trh  práce  se  budou  v  období  2019–2023  jejich  počty
pohybovat na úrovni 160 absolventů (s výjimkou roku 2020) a následně dojde k jejich
každoročnímu  nárůstu  až  na  190  absolventů v  roce  2026  (o  18  %  více  v  porovnání
s rokem 2017).
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Graf č. 43 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání s maturitní zkouškou - Liberecký kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Největší oborovou skupinou maturitních odborně zaměřených oborů
Libereckého kraje jsou obory ekonomické (skupina 04 – Obchod, administrativa, právo).
V roce 2017 odchází na trh práce 150 těchto absolventů. Po nárůstu jejich počtu v roce
2018 na 160 absolventů budou jejich počty klesat až na 120 absolventů odcházejících
na trh práce v roce 2022. V dalších třech letech budou tyto počty stagnovat na 130
absolventech, následně dojde k nárůstu na 140 absolventů v roce 2026 (o 9 % méně
než v roce 2017).

Další významnou oborovou skupinou maturitních oborů Libereckého kraje jsou
obory technické (skupina 07 Technika, výroba a stavebnictví), na trh práce z nich v roce
2017 odešlo celkem 120 absolventů. V roce 2019 jejich počty narostou na 160
absolventů, na trh práce bude až do roku 2025 odcházet ročně 140 až 160 absolventů
technických  oborů.  Na  konci  sledovaného  období  v  roce  2026  se  pak  navýší  na  170
absolventů (o 47 % více v porovnání s rokem 2017).

Další početněji zastoupenou oborovou skupinou z pohledu počtu absolventů
odborných maturitních oborů středních škol Libereckého kraje odcházejících na trh práce
jsou obory služeb (skupina 10), v roce 2017 jich na trh práce v Libereckém kraji odešlo
90, po poklesu do roku 2020 (na 80 absolventů) jich bude postupně odcházet na trh
práce každoročně více, až jejich počty dosáhnou hodnoty 120 v roce 2026 (o 41 % více
v porovnání s rokem 2017).

Za  zmínku  stojí  v  Libereckém  kraji  i  obory  umělecké  (skupina  02  Umění  a
humanitní vědy), ze kterých odchází na trh práce v roce 2017 celkem 60 absolventů,
v letech 2019–2026 jich bude na trh práce odcházet každoročně 70–80.

V ostatních odborně zaměřených maturitních oborech Libereckého kraje
nepřevyšují počty absolventů odborně zaměřených maturitních oborů odcházejících na
trh práce ročně úrovně 40 absolventů.

Specifickou skupinou jsou, stejně jako v jiných krajích, absolventi gymnázií a
lyceí, tedy oborů všeobecného vzdělání. V Libereckém kraji v nich absolvuje ročně 760–
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910, tedy 40–41 %absolventůmaturitních oborů. I přes poměrně vysokou míru odchodů
do dalšího vzdělávání na vysokých či vyšších odborných školách se všeobecné maturitní
obory dostávají v Libereckém kraji na třetí příčku mezi maturitními obory co do počtu
odchodů na  trh  práce  bezprostředně po  ukončení  středních  škol.  Na  trh  práce  jich
odchází v roce 2017 celkem 110, v letech 2018–2025 se jejich počet bude pohybovat
mezi 110 a 120, v roce 2026 předpokládáme nárůst na 130 absolventů gymnázií a lyceí
odcházejících na trh práce (v porovnání s rokem 2017 nárůst o 19 %).

Graf  č.  44 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - vyšší
odborní školy, konzervatoře - Liberecký kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Vyšší odborné školy v  Ústeckém  kraji  nabízejí  studium  pouze  v  několika
oborových skupinách. Jde o obory zdravotnické (skupina 09), obory ekonomické
(skupina 04) a obory umělecké. V žádné z těchto oborových skupin nepřesáhnou
každoročně počty absolventů úroveň 30 absolventů.

4.2.8 Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji je poměrně hustá síť středních škol, jsou zde vyšší
odborné školy i veřejná vysoká škola.
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Graf č. 45 Vývoj počtu obyvatel podle věku - projekce - Královéhradecký kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i., vlastní výpočty založené na datech ČSÚ – věkové složení obyvatelstva 2017
(https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2017)

V Královéhradeckém kraji roste populace 15letých obyvatel o něco pomalejším
tempem, než je průměr České republiky. V roce 2017 je v kraji 4,9 tis. patnáctiletých,
jejich počet postupně roste až do roku 2025, kdy bude v Královéhradeckém kraji 6,4
tis. obyvatel v tomto věku. V posledním roce sledovaného období, v roce 2026, počet
patnáctiletých mírně poklesne na 6,1 tis. (což je o 25 % více než v roce 2017). V roce
2017 je v Královéhradeckém kraji 5,1 tis. obyvatel ve věku 19 let. Jejich počet v roce
2018 poklesne na 5,0 tis. a v této výši zůstane další dva roky. V roce 2021 dojde opět
k mírnému poklesu jejich počtu na 4,9 tis, což je i stav následujícího roku. Od roku 2023
bude počet devatenáctiletých obyvatel Královéhradeckého kraje postupně narůstat až
na  5,7  tis.  v  roce  2026  (což  je  o  11  %  více  než  stav  roku  2017). Počty 21letých
v Královéhradeckém kraji  klesají  až do roku 2024 (z 5,3 tis.  na 4,9 tis.)  a pak dojde
k nárůstu – v roce 2026 bude v kraji 5,2 tis. obyvatel v tomto věku.

Graf  č.  46 Projekce počtu absolventů středních, vyšších odborných škol
a  konzervatoří - Královéhradecký kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)
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V roce 2017 absolvovalo střední školy v Královéhradeckém kraji celkem 4,6 tis.
žáků. Z toho 1,4 tis. jich absolvuje v oborech středního vzdělání nebo učebních oborech
a 3,3 tis. v oborech ukončených maturitní zkouškou (70 %).

Bezprostředně po ukončení střední školy odchází studovat na vyšší odborné nebo
vysoké školy 67 % maturantů škol Královéhradeckého kraje, na trh práce vstupuje 1,1
tis.  absolventů těchto  oborů.  Počty  absolventů maturitních  oborů středních  škol
Královéhradeckého kraje odcházejících na trh práce se budou v období 2019–2025
pohybovat mezi 1,0 a 1,1 tis. absolventů, v roce 2026 dosáhnou 1,2 tis. (o 11 % více
než v roce 2017).

V roce 2017 odchází na trh práce celkem 1,2 tis. absolventů nematuritních
oborů středních škol Královéhradeckého kraje. Po stagnaci v roce 2018 se bude jejich
počet v období 2019–2022 pohybovat na úrovni 1,1 tis. a následně jejich počet poroste
až do roku 2026, kdy dosáhne výše 1,35 tis. absolventů (o 17 % více než v roce 2017).

V případě absolventů vyšších odborných škol Královéhradeckého kraje dojde
v období 2017–2021 k poklesu jejich počtu, a to ze 190 na 140. Mezi roky 2022 a 2026
bude jejich počet kolísat mezi 130 a 160 absolventy. V celém sledovaném období tak
dojde k poklesu počtu absolventů vyšších odborných škol o čtvrtinu.

Graf č. 47 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání bez maturitní zkoušky - Královéhradecký kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Nejvíce žáků odborných nematuritních oborů v Královéhradeckém kraji
odchází  na  trh  práce,  obdobně jako  ve  většině krajů České  republiky,  z  oborů
technických (skupina 07 Technika, výroba a stavebnictví) a z oborů služeb (skupina 10).
Další  nematuritní  oborovou  skupinu,  která  stojí  za  zmínku,  jsou  obory  zemědělské
(skupina 08). Ostatní obory nedosahují ve sledovaném období úrovně 60 absolventů
odcházejících na trh práce.

23 46 30 60 41    40 50    50    50    50 60    60    60    6025 29 47 40 37 40 40    40    40    40 40 50    50    5062 63 64 54 51 50 40 50 40 50 50 50    50 60

696
723 713 663 672    670

580 620 620 640 660
720 730 770

105
82    94

80 79 100
90

100 90 100 100
110 110

120
25 24 31

19 33 20
40

40 30
40 40

40 40
40

371 283 311
272 238 250

210
200 220

220 230
250 250

270

 -

  200

  400

  600

  800

 1 000

 1 200

 1 400

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

99 Obor neznámý

10 Služby

09 Zdravotní a sociální péče, péče o
příznivé životní podmínky
08 Zemědělství, lesnictví, rybářství a
veterinářství
07 Technika, výroba a stavebnictví

06 Informační a komunikační technologie
(ICT)
05 Přírodní vědy, matematika a statistika

04 Obchod, administrativa a právo

03 Společenské vědy, žurnalistika a
informační vědy
02 Umění a humanitní vědy

01 Vzdělávání a výchova

00 Programy a kvalifikace – všeobecné
vzdělání



4. Výstupy

83

Z nejvíce zastoupené skupiny oborů z pohledu počtu absolventů nematuritních
oborů Královéhradeckého kraje odcházejících na trh práce – oborů skupiny technika,
výroba a stavebnictví (skupina 07) – odchází v roce 2017 na trh práce 670 absolventů,
což je i stav roku 2018. Po prudkém poklesu jejich počtu v roce 2019 na 580 absolventů
jejich početzačnepostupně narůstat z 620 na 770 absolventů technických nematuritních
oborů odcházejících na trh práce (o 15 % více než v roce 2017).

Z nematuritních oborů služeb (skupina 10) odchází v Královéhradeckém kraji
v roce 2017 na trh práce celkem 240 absolventů. Po nárůstu jejich počtu v roce 2019
na 250 absolventů odcházejících na trh práce se budou v období 2019–2022 jejich počty
pohybovat mezi 210 a 220 absolventy a po nárůstu v dalších letech dosáhnou hodnoty
270 absolventů oborů služeb odcházejících na trh práce (o 13 % více než v roce 2017).

Další obrovou skupinou s vyšším zastoupením počtu absolventů odcházejících na
trh  práce  v  Královéhradeckém  kraji  jsou  nematuritní  obory  zemědělství,  lesnictví,
rybářství  a  veterinářství  (skupina  oborů 08).  Z  těchto  oborů odchází  v  roce  2017
v Královéhradeckém kraji na trh práce celkem 80 absolventů, v letech 2018–2023 se
bude jejich počet pohybovat mezi 90 a 100 absolventy. Po mírném nárůstu jejich počtu
dosáhnou jejich počty 120 absolventů v roce 2026 (o 52 % více než v roce 2017).

Graf č. 48 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání s maturitní zkouškou - Královéhradecký kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Ve vzdělávací nabídce středních škol Karlovarského kraje jsou v rámci
maturitních oborů zastoupeny obory všech oborových skupin s výjimkou skupiny 05
– Přírodní vědy. Největší počet absolventů odchází na trh práce z technických oborů
(skupina  07).  V  roce  2017  odchází  na  trh  práce  celkem  250  těchto  absolventů.  Po
postupném poklesu do roku 2019 (na 220 absolventů) a nárůstu v roce 2020 (na 270)
narůstají v období 2021–2026 počty absolventů maturitních technických oborů
v Královéhradeckém kraji z 220 na 280 (o 13 % více v porovnání s rokem 2017).

Další skupinou s vyšším zastoupením počtu absolventů maturitních oborů škol
v Královéhradeckém kraji odcházejících na trh práce jsou obory ekonomické (skupina
oborů 04 – Obchod, administrativa, právo). V roce 2017 odchází na trh práce celkem
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200 absolventů, v dalších třech letech se jejich počet bude pohybovat mezi 170 a 180
absolventy.  Od  roku  2021  bude  počet  těchto  absolventů odcházejících  na  trh  práce
postupně narůstat ze 160 na 190 v roce 2026 (o 13 % více než v roce 2017).

Další početněji zastoupenou oborovou skupinou z pohledu počtu absolventů
odborných maturitních oborů středních škol Královéhradeckého kraje odcházejících na
trh práce jsou obory služeb (skupina 10). V roce 2017 jich na trh práce v Královéhradec-
kém kraji odešlo 150, v roce 2018 jejich počet vzroste na 170 a v dalších třech letech
budou jejich počty klesat až na 140 v roce 2021. Od roku 2022 budou postupně počty
absolventů maturitních oborů služeb Královéhradeckého kraje odcházejících na trh
práce narůstat, až v roce 2026 dosáhnou úrovně 170 (o 16 % více v porovnání s rokem
2017).

Další oborovou skupinou, která stojí v Královéhradeckém kraji za zmínku, jsou
maturitní obory umělecké (skupina 02 Umění a humanitní vědy). V roce 2017 z nich
odchází na trh práce celkem 100 absolventů. V celém sledovaném období bude ročně
odcházet na trh práce 90–100 absolventů.

V ostatních odborně zaměřených maturitních oborových skupinách Královéhra-
deckého kraje bude ročně odcházet na trh práce maximálně 70 absolventů.

Specifickou skupinou jsou, stejně jako v jiných krajích, absolventi gymnázií a
lyceí, tedy oborů všeobecného vzdělání. V Královéhradeckém kraji v nich absolvuje
ročně 1  350–1  560,  tedy  41–42  %  absolventů maturitních  oborů.  I  přes  poměrně
vysokou míru odchodů do dalšího vzdělávání na vysokých či vyšších odborných školách
se všeobecné maturitní obory dostávají v Královéhradeckém kraji na druhou až třetí
příčku  mezi  maturitními  obory  co  do  počtu  odchodů na  trh  práce  bezprostředně po
ukončení středních škol. Na trh práce jich odchází v roce 2017 celkem 150. Obdobné
počty absolventů – 140 až 150 – budou odcházet z lyceí a gymnázií v Královéhradeckém
kraji na trh práce v letech 2018–2024. Do roku 2026 pak jejich počty narostou na 170
(o 14 % více než v roce 2017).

Graf  č.  49 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - vyšší
odborní školy, konzervatoře - Královéhradecký kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)
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V rámci Královéhradeckého kraje jsou na vyšších odborných školách
nejčastěji zastoupeny obory zdravotnické (skupina oborů 09). V roce 2017 v nich
absolvuje 80 studentů a v celém sledovaném období se počty těchto absolventů budou
pohybovat mezi 70 a 90. V ostatních oborových skupinách dosáhnou roční počty úrovně
do 40 absolventů.

4.2.9 Pardubický kraj

V Pardubickém kraji je poměrně široká vzdělávací nabídka středních škol, které
nabízejí vzdělávání v prakticky všech oborových skupinách, které střední školy nabízejí.
V kraji jsou i vyšší odborné školy a veřejná vysoká škola.

Graf č. 50 Vývoj počtu obyvatel podle věku - projekce - Pardubický kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i., vlastní výpočty založené na datech ČSÚ – věkové složení obyvatelstva 2017
(https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2017)

Stejně jako v Královéhradeckém kraji i v kraji Pardubickém roste velikost
populace 15letých obyvatel o něco pomalejším tempem, než je průměr České
republiky. V roce 2017 je v kraji 4,6 tis. patnáctiletých, jejich počet postupně roste až
do roku 2024, kdy bude v kraji 5,9 tis. patnáctiletých obyvatel. V posledních dvou letech
sledovaného období se počet patnáctiletých zastabilizuje na úrovni 4,8 tis. (tedy o 26
% více než v roce 2017). V roce 2017 je v Pardubickém kraji 4,9 tis. obyvatel ve věku
19 let.  Jejich  počet  bude  klesat  až  do  roku  2021  (na  4,6  tis.),  pak  budou  počty
devatenáctiletých postupně narůstat až do konce sledovaného období v roce 2026,
dosáhne úrovně 5,4 tis. (o 10 % více než v roce 2017). V Pardubickém kraji bylo v roce
2017 celkem 5,1 tis. obyvatel ve věku 21 let.  V  roce  2018  dojde  k  poklesu  jejich
počtu na 4,8 tis. a až do konce sledovaného období se počty 21letých v Pardubickém
kraji budou pohybovat mezi 4,8 a 4,9 tis. obyvatel.
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Graf  č.  51 Projekce počtu absolventů středních, vyšších odborných škol
a  konzervatoří - Pardubický kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Střední školy v Pardubickém kraji absolvovalo v roce 2017 celkem 4,1 tis. žáků,
z toho 1,3 tis. v oborech středního vzdělání nebo v učebních oborech a 2,8 tis. v oborech
ukončených maturitní zkouškou (68 %).

Po ukončení střední školy odchází studovat na vyšší odborné nebo vysoké školy
70 % maturantů škol Pardubického kraje. Na trh práce tak vstupuje 850 absolventů
maturitních oborů.Počtyabsolventů maturitních oborů středních škol Pardubického kraje
odcházejících na trh práce se budou v období 2019–2020 pohybovat mezi 840 a 850
absolventy. Po nárůstu jejich počtu v roce 2021 (na 880) dojde opět k poklesu na 860
absolventů. Do konce sledovaného období pak počty absolventů maturitních oborů škol
v Pardubickém kraji budou každoročně narůstat až na 1 010 v roce 2026 (o 19 % více
oproti roku 2017).

V nástavbovém studiu pokračuje 21 % absolventů nematuritních oborů škol
Pardubického kraje. Na trh práce tak odchází v roce 2017 celkem 1,3 tis. absolventů
nematuritních oborů středních škol. V dalších dvou letech budou počty těchto
absolventů klesatna 960 v roce 2019 a následně bude každoročně odcházet na trh práce
stále více absolventů, v roce 2026 předpokládáme odchod celkem 1,2 tis. absolventů
nematuritních  oborů středních  škol  Pardubického  kraje  na  trh  práce  (o  18  %  více
v porovnání s rokem 2017).

V případě absolventů vyšších odborných škol Pardubického kraje dojde v období
2017–2020 k poklesu jejich počtu, a to z 255 na 170. Následně počty absolventů velmi
mírně porostou až na 190 v roce 2026 (o 25 % méně oproti roku 2017).
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Graf č. 52 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání bez maturitní zkoušky - Pardubický kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

V Pardubickém kraji odchází nejvíce absolventů nematuritních oborů na trh
práce, stejně jako ve většině ostatních oborů České republiky, z oborů technických
(skupina 07 Technika, výroba a stavebnictví) a z oborů služeb (skupina 10). Ve větší
míře než v ostatních krajích jsou v Pardubickém kraji zastoupeny obory zemědělské
(skupina 08). Ostatní obory nedosahují ve sledovaném období úrovně 40 absolventů
odcházejících na trh práce.

Z nejvíce zastoupené skupiny oborů z pohledu počtu absolventů nematuritních
oborů Pardubického kraje odcházejících na trh práce, tedy technických oborů (skupina
07), odešlo v roce 2017 na trh práce celkem 600 absolventů, což je i stav roku 2018.
Po  prudkém  poklesu  jejich  počtu  v  roce  2019  na  570  absolventů jejich  počet  začne
postupně narůstat z 600 na 730 absolventů technických nematuritních oborů
odcházejících na trh práce v roce 2026 (o 22 % více než v roce 2017).

Další početněji zastoupenou oborovou skupinou nematuritních oborů škol
Pardubického kraje – oborů služby (skupina 10) – v roce 2017 na trh práce celkem 210
absolventů. Jejich počty postupně klesají až do roku 2020 (na 170) a následně dochází
k nárůstu jejich počtu až na 210 absolventů nematuritních oborů služeb Pardubického
kraje odcházejících na trh práce (stejně jako v roce 2017).

Nematuritní obory zemědělské jsou v Pardubickém kraji v porovnání s ostatními
kraji zastoupeny ve větší míře, v roce 2017 jich odchází na trh práce 120. Až do konce
sledovaného období pak jejich počty postupně narůstají až na 160 absolventů (o 36 %
více než v roce 2017).
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Graf č. 53 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání s maturitní zkouškou - Pardubický kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Pardubický kraj nabízí širokou škálu maturitních oborů středních škol,
v nabídce jsou zastoupeny obory prakticky všech oborových skupin s výjimkou
přírodních  a  společenských  věd.  Největší  počet  absolventů odchází  na  trh  práce
z  technických  oborů (skupina  07).  V  roce  2017  se  jednalo  o  300  absolventů těchto
oborů.  Po  dvouletém  poklesu  do  roku  2019  (na  250  absolventů)  budou  jejich  počty
v období 2020–2026 narůstat, případně stagnovat (s výjimkou roku 2022) až na 330
v roce 2026 (o 10 % více v porovnání s rokem 2017).

Další četnější skupinou maturitních oborů škol v Pardubickém kraji z pohledu
odchodů absolventů na trh práce jsou obory ekonomické (skupina oborů 04 – Obchod,
administrativa, právo). V roce 2017 odchází na trh práce celkem 130 absolventů,
v dalších sedmi letech bude na trh práce odcházet 110–120 těchto absolventů. V posled-
ních dvou letech sledovaného období se počty absolventů maturitních ekonomických
oborů ustálí na úrovni 130 absolventů odcházejících v Pardubickém kraji na trh práce
(zhruba na úroveň roku 2026).

Z maturitních oborů služby (skupina 10) odešlo v Pardubickém kraji v roce 2017
na trh práce celkem 120 absolventů, v roce 2018 jejich počet poklesne na 140, bude
následovat  nárůst  na  170  absolventů a  v  roce  2020  opět  pokles  na  úroveň 140
absolventů. V letech 2021–2024 bude odcházet na trh práce každoročně 150–160
absolventů maturitních oborů služeb škol Pardubického kraje. Předpokládáme, že na
konci sledovaného období v roce 2026 odejde na trh práce 180 těchto absolventů (o 51
% více než v roce 2017).

Za zmínku v rámci odborně zaměřených maturitních oborů Pardubického kraje
stojí  obory  zemědělské  (skupina  08).  V  roce  2017  z  nich  odchází  na  trh  práce  80,
v dalších šesti letech bude každoročně odcházet na trh práce 60–70 absolventů a
v posledních třech letech sledovaného období se ustálí na úrovni 80 absolventů
odcházejících na trh práce (o něco méně než v roce 2017).

V ostatních odborně zaměřených maturitních oborových skupinách Pardubického
kraje bude ročně odcházet na trh práce maximálně 60 absolventů.
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Specifickou skupinou jsou, stejně jako v jiných krajích, absolventi gymnázií a lyceí,
tedy oborů všeobecného vzdělání. V Pardubickém kraji v nich absolvuje ročně 1,1–1,3
tis., tedy 37–40 % absolventů maturitních oborů. I přes poměrně vysokou míru odchodů
do dalšího vzdělávání na vysokých či vyšších odborných školách se všeobecné maturitní
obory dostávají v Pardubickém kraji na třetí příčku mezi maturitními obory co do počtu
odchodů na  trh  práce  bezprostředně po  ukončení  středních  škol.  Na  trh  práce  jich
odchází v roce 2017 celkem 130. Obdobné počty absolventů – 120 až 130 – budou
odcházet z lyceí a gymnázií v Pardubickém kraji na trh práce i v letech 2018–2025.
V roce 2026 pak jejich počet mírně vzroste na 134 (o 10 % více než v roce 2017).

Graf  č.  54 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - vyšší
odborní školy, konzervatoře - Pardubický kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

V rámci Pardubického kraje jsou na vyšších odborných školách nejčastěji
zastoupeny, obdobně jakovevětšině krajů České republiky, obory zdravotnické (skupina
oborů 09). V roce 2017 v nich absolvuje 160 studentů. V následujících dvou letech
budou jejich počty klesat (na 110 v roce 2019). V dalších letech budu počty absolventů
zdravotnických oborů narůstat, příp. stagnovat až do roku 2026, kdy počet absolventů
zdravotnických oborů vyšších odborných škol Pardubického kraje dosáhnou úrovně 140
absolventů (tedy o 12 % méně než v roce 2017).  V případě ostatních oborů vyšších
odborných  škol  Pardubického  kraje  –  technické  obory  (skupina  07),  obory  umění
(skupina  02),  ekonomické  obory  (skupina  02)  a  informatické  obory  (skupina  06)  –
dosáhnou každoroční počty absolventů maximálně úrovně 30 absolventů.

4.2.10 Kraj Vysočina

Kraj Vysočina disponuje poměrně hustou sítí středních škol, které nabízejí
prakticky všechny obory dostupné v České republice s výjimkou maturitních oborů
skupiny 03 Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy. Na území Kraje Vysočina
jsou i vyšší odborné školy, vysoká škola veřejná a dostupné je i studium na soukromé
vysoké škole.
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Graf č. 55 Vývoj počtu obyvatel podle věku - projekce - Kraj Vysočina

Zdroj: VÚPSV, v. v. i., vlastní výpočty založené na datech ČSÚ – věkové složení obyvatelstva 2017
(https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2017)

V Kraji Vysočina roste populace patnáctiletých výrazně pomalejším tempem, než
je průměr České republiky.V roce 2017 je v Kraji Vysočina celkem 4,5 tis. patnáctiletých
obyvatel, jejich počty porostou až do roku 2024, kdy dosáhnou úrovně 5,5 tis. Na konci
sledovaného období v roce 2026 dojde k mírnému poklesu velikosti populace patnáctile-
tých na 5,4 tis. (tedy o 19 % více než v roce 2017). V roce 2017 žilo v kraji Vysočina
celkem 4,9 tis. obyvatel ve věku 19 let. Po stagnaci v roce 2018 se počet těchto obyvatel
bude v období 2019–2022 pohybovat mezi 4,5–4,6 tis. Od roku 2023 do konce
sledovaného období (rok 2026) narostou počty 19letých Kraje Vysočina ze 4,8 tis. na
5,2 tis.  (o 6 % více než v roce 2017).  Počty 21letých obyvatel  Kraje Vysočina se po
poklesu z 5,3 tis.  v roce 2017 na 4,8 tis.  v roce 2018 budou v dalším období  (2019–
2026) pohybovat mezi 4.6 tis. a 4,9 tis. Ve sledovaném období dojde v Kraji Vysočina
k poklesu počtu 21letých obyvatel o 9 %.
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Graf  č.  56 Projekce počtu absolventů středních, vyšších odborných škol
a  konzervatoří - Kraj Vysočina

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

V Kraji Vysočina absolvovalo v roce 2017 střední školy celkem 4,2 tis. žáků,
z toho 1,3 tis. v oborech středního vzdělání nebo v učebních oborech a 2,9 tis. v oborech
ukončených maturitní zkouškou (69 %).

Na vysoké a vyšší odborné školy odchází bezprostředně po ukončení střední školy
studovat 72 % absolventů maturitních oborů středních škol Kraje Vysočina. Na trh
práce tak vstupuje 820 absolventů maturitních oborů, jejich počty budou klesat až do
roku 2020 (na 720). V následujících dvou letech dosáhnou hodnoty 750 absolventů a
po poklesu jejich počtu na 730 v roce 2021 bude docházet ke každoročnímu nárůstu
počtu absolventů maturitních oborů středních škol Kraje Vysočina odcházejících na trh
práce. V roce 2026 tak odejde na trh práce 830 těchto absolventů, tedy o 29 % více
v porovnání s rokem 2017.

Z celkového počtu 1,3 tis. absolventů nematuritních oborů středních škol
Kraje Vysočina odchází do nástavbového studia bezprostředně po ukončení střední školy
celkem 220 z nich,  tedy 17 %. Na trh práce tak odchází  v roce 2017 celkem 1,1 tis.
absolventů nematuritních oborů středních škol Kraje Vysočina. V období 2018–2022 se
jejich  počty  budou  pohybovat  mezi  1  030–1  090  absolventy.  Do  konce  sledovaného
období tak budou počty absolventů nematuritních oborů odcházejících na trh práce
postupně narůstat až na úroveň 1 230 absolventů (o 12 % více než v roce 2017).

Počty absolventů vyšších odborných škol Kraje Vysočina budou v letech 2017–
2020 postupně klesat ze 180 na 90 absolventů. Po nárůstu jejich počtu na hodnotu 120
v roce 2021 se až do konce sledovaného období do roku 2026 budou počty absolventů
vyšších odborných škol pohybovat mezi 100 a 110 absolventy. Ve sledovaném období
tak dojde k poklesu počtu absolventů vyšších odborných škol Kraje Vysočina o 44 %.
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Graf č. 57 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání bez maturitní zkoušky - Kraj Vysočina

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Nejvíce absolventů maturitních oborů středních škol v Kraji Vysočina odchází
na trh práce z oborů technických (skupina 07 Technika, výroba a stavebnictví) a z oborů
služeb (skupina 10). Za zmínku stojí i  obory zemědělské (skupina 08). Ostatní obory
nedosahují ve sledovaném období úrovně 60 absolventů odcházejících na trh práce.
Situace se tak v Kraji Vysočina příliš neliší od situace většiny krajů České republiky.

V roce 2017 odchází v Kraji Vysočina na trh práce 630 absolventů nematuritních
technických  oborů (skupina  oborů 07).  V  dalších  dvou  letech  dojde  k  nárůstu  jejich
počtu až na 700 absolventů v roce 2019. V roce 2020 jejich počty prudce poklesnou až
na 620 a pak opět vzrostou na úroveň 670. Po opětovném poklesu v následujícím roce
porostou počty absolventů nematuritních technických oborů až do roku 2026, kdy jejich
počet dosáhne úrovně 760 absolventů (o 21 % více než v roce 2017).

Další početněji zastoupenou oborovou skupinou nematuritních oborů škol Kraje
Vysočina – oborů Služby (skupina 10) – vstoupilo na trh práce v roce 2017 celkem 270
absolventů. Jejich počty se v dalších sedmi letech budou pohybovat mezi 200 a 220
absolventy. V letech 2025–2026 pak dojde k nárůstu jejich počtu až na 240 absolventů
nematuritních oborů služeb vstupujících v Kraji Vysočina v roce 2026 na trh práce
(pokles o 9 % oproti roku 2017).

Posledním nematuritním oborem v KrajiVysočina s relativně vyšším zastoupením
počtu absolventů odcházejících na trh práce jsou obory zemědělské (skupina 07). V roce
2017 jich odchází na trh práce celkem 60, s výjimkou roku 2019 se jejich počet v celém
sledovaném období bude pohybovat mezi 60 a 70.
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Graf č. 58 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání s maturitní zkouškou - Kraj Vysočina

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Mezi odborně zaměřenými obory středních škol ukončených maturitní
zkouškou v Kraji Vysočina jsou nejpočetnější z pohledu odchodů na trh práce obory
technické (skupina 07),ekonomické(skupina 04) a obory služeb (skupina 10). V nabídce
maturitních oborů středních škol jsou zastoupeny obory prakticky všech oborových
skupin s výjimkou přírodních věd, společenských věd a oborů pedagogických a sociální
péče.

Z technických maturitních oborů středních škol Kraje Vysočina odchází v roce
2017 na trh práce 290 absolventů. Další dva roky bude docházet k poklesu jejich počtu
až na 240 absolventů odcházejících na trh práce v roce 2019. Po mírném nárůstu v roce
2020 (250 absolventů) budou jejich počty v následujících třech letech stagnovat na
počtu 250, aby následně začaly postupně narůstat. Předpokládáme, že v roce 2026
odejde z technických maturitních oborů škol Kraje Vysočina na trh práce 280 absolventů
(tedy zhruba stejný počet jako v roce 2017).

Další maturitní oborovou skupinou s vyšším počtem absolventů odcházejících na
trh práce v Kraji Vysočina jsou ekonomické obory (oborová skupina 05). V roce 2017
odchází na trh práce 160 absolventů. V roce 2018 se tento počet mírně sníží na 140 a
v období 2019–2024 předpokládáme,žev Kraji Vysočina odejde na trh práce každoročně
120 absolventů nematuritních ekonomických oborů. V posledních dvou letech sledova-
ného období bude odcházet na trh práce 130 těchto absolventů (o 16 % méně než v roce
2017).

Mezi maturitní oborové skupiny Kraje Vysočina, ze kterých odchází na trh práce
ročně více než sto absolventů,  patří  ještě skupina oborů služby (skupina 10).  V roce
2017 odešlo z těchto oborů na trh práce 120 absolventů. Po nárůstu jejich počtu v roce
2018 na 130 absolventů se v období 2019–2026 ustálí na hodnotách 100–110
absolventů.

Za  zmínku  stojí  v  Kraji  Vysočina  z  maturitních  oborů ještě obory  umělecké
(skupina  oborů 01),  ze  kterých  odchází  v  celém  sledovaném  období  každoročně 80
absolventů (s výjimkou let 2018 a 2020 – ročně 70 absolventů).
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V ostatních odborně zaměřených maturitních oborových skupinách Kraje
Vysočina bude ročně odcházet na trh práce maximálně 40 absolventů.

Specifickou skupinou jsou, stejně jako v jiných krajích, absolventi gymnázií a
lyceí, tedy oborů všeobecného vzdělání. V Kraji Vysočina v nich absolvuje ročně 1,2–
1,3 tis., tedy 41–43 % absolventů maturitních oborů. I přes poměrně vysokou míru
odchodů do dalšího vzdělávání na vysokých či vyšších odborných školách se všeobecné
maturitní obory dostávají v Kraji Vysočina na čtvrtou příčku mezi maturitními obory co
do počtu odchodů na trh práce bezprostředně po ukončení středních škol. Na trh práce
jich odchází v roce 2017 celkem 100. Obdobné počty absolventů – 100 až 110 – budou
odcházet z lyceí a gymnázií v Kraji Vysočina na trh práce i v letech 2018–2025. V roce
2026 pak jejich počet mírně vzroste na 120 (o 19 % více než v roce 2017).

Graf  č.  59 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - vyšší
odborní školy, konzervatoře - Kraj Vysočina

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Vyšší odborné školy v Kraji Vysočina nabízejí obory zdravotnické (skupina 09),
služeb (skupina 10), ekonomické (skupina 04), umělecké (skupina 02), informatické
(skupina  06)  a  zemědělské  (skupina  08).  Nejvíce  absolventů odchází  na  trh  práce
z vyšších odborných škol Kraje Vysočina z oborů zdravotnických, v roce 2017 jich odešlo
na trh práce celkem 80. Po nárůstu jejich počtu v roce 2018 na 90 dojde k poklesu na
50 absolventů zdravotnických vyšších odborných škol Kraje Vysočina odcházejících na
trh práce v roce 2020. V roce 2021 dojde k nárůstu na 70 absolventů a od roku 2022
až do konce sledovaného období se počet absolventů zdravotnických oborů v Kraji
Vysočina ustálí na hodnotě 60 absolventů.

V oborech služeb (skupina 10)vyššíchodborných škol v Kraji Vysočina sice v roce
2017 absolvuje téměř 40 studentů, v celém dalším sledovaném období se ale jejich
počet ustálí na pouze 10–20 absolventech. Obdobně jsou na tom i obory ekonomické
(skupina oborů 04) s 30–40 absolventy v letech 2017 a 2018, které se následně až do
konce sledovaného období sníží na 20–10 absolventů. V ostatních oborech neabsolvuje
ročně více než 20 absolventů.
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4.2.11 Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj patří v rámci České republiky z pohledu počtu obyvatel
k větším krajům. Jeho krajským městem je Brno, tedy druhé největší město České
republiky, které je zároveň spádovým vzdělávacím centrem nejen pro Jihomoravský
kraj, a to zejména v případě terciárního studia.

Střední školy nabízejí obory všech skupin dostupných v rámci České republiky.
Na území Jihomoravského kraje jsou vyšší odborné školy s širokou vzdělávací nabídkou
a i veřejné a soukromé vysoké školy.

Graf č. 60 Vývoj počtu obyvatel podle věku - projekce - Jihomoravský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i., vlastní výpočty založené na datech ČSÚ – věkové složení obyvatelstva 2017
(https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2017)

V Jihomoravském kraji roste velikost populace patnáctiletých v porovnání
s průměrem České republiky rychlejším tempem. V roce 2017 je v Jihomoravském kraji
9,8  tis.  patnáctiletých  obyvatel.  Jejich  počet  až  do  roku  2025  poroste  až  na  13  300
patnáctiletých,  výjimkou  je  pouze  rok  2019.  Po  stagnaci  počtu  patnáctiletých  v  roce
2025 předpokládáme, že jejich počty v Jihomoravském kraji v roce 2026 mírně klesnou
na úroveň 13,2 tis (což je o 35 % více v porovnání s rokem 2017). Počty devatenáctile-
tých v Jihomoravském kraji klesají v období 2017–2020 z 10 tis. na 9,5 tis. Po nárůstu
do roku 2020 (na 10,2 tis.) v následujícím roce velmi mírně poklesnou na 10,1 a pak až
do konce sledovaného období dojde v Jihomoravském kraji k nárůstu počtu devatenác-
tiletých až na 11,7 tis. v roce 2026 (o 17 % v porovnání s rokem 2017). Počty 21letých
v Jihomoravském kraji budou v období 2017–2022 každoročně klesat, a to z 10,8 tis.
na 9,5 tis. Od roku 2023 až do konce sledovaného období předpokládáme, že v roce
2026 bude v kraji 10,7 tis. jednadvacetiletých, což je zhruba úroveň roku 2017.
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Graf  č.  61 Projekce počtu absolventů středních, vyšších odborných škol
a  konzervatoří - Jihomoravský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Střední školy v Jihomoravském kraji v roce 2017 absolvuje celkem 8,8 tis.
žáků, z toho 6,2 tis. (70 %) v oborech ukončených maturitní zkouškou a 2,6 tis.
v oborech středních vzdělání a učebních oborech.

Bezprostředně po ukončení  střední  školy odchází  studovat na vyšší  odborné a
vysoké školy 67 % absolventů maturitních oborů středních škol Jihomoravského
kraje.  Na trh práce tak v roce 2017 vstupuje 2,0 tis.  absolventů těchto oborů.  Jejich
počty se v letech 2018–2022 ustálí na 2,1 tis., následně dojde ke každoročnímu nárůstu
až na 2,5 tis. v roce 2026 (což je o 21 % více v porovnání s rokem 2017).

Z celkového počtu 2,6 tis. absolventů nematuritních oborů středních škol
Jihomoravského kraje odchází bezprostředně poukončení střední školy do nástavbového
studia celkem 620 absolventů (14 %). Na trh práce tak odchází v roce 2017 celkem 2,0
tis. absolventů nematuritních oborů středních škol Jihomoravského kraje. Jejich počty
budou v letech 2018–2022 prakticky stagnovat na úrovni 1,9 tis. absolventů, v násle-
dujících letech dojde ke každoročnímu nárůstu až na 2,3 tis. absolventů nematuritních
oborů škol Jihomoravského kraje odcházejících na trh práce (o 15 % více než v roce
2017).

Vyšší odborné školy absolvuje v roce 2017 v Jihomoravském kraji 560
studentů. Jejich počty budou v dalších letech klesat až na 410 absolventů v roce 2020.
V dalším čtyřletém období se počty absolventů vyšších odborných škol Jihomoravského
kraje ustálína úrovni 430–440 absolventů, v posledních dvou letech sledovaného období
pak očekáváme nárůst jejich počtu až na 460 v roce 2026 (o 17 % méně v porovnání
s rokem 2017).
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Graf č. 62 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání bez maturitní zkoušky - Jihomoravský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Naprostá většina absolventů maturitních oborů středních škol v Jihomorav-
ském kraji odchází na trh práce z oborů technických (skupina 07 Technika, výroba a
stavebnictví) – jde o 63 % absolventů nematuritních oborů odcházejících na trh práce
v roce 2017. Další výrazněji zastoupené jsou nematuritní obory služeb (skupina 10) se
410 absolventy odcházejícími v Jihomoravském kraji v roce 2017 na trh práce. Hranici
100 absolventů nematuritních oborů odcházejících ročně na trh práce se blíží ještě obory
ekonomické (skupina 04) a zemědělské (08).

 V roce 2017 odchází v Jihomoravském kraji na trh práce 1 270 absolventů
nematuritních technických oborů (skupina oborů 07). V následujících pěti letech se
počty těchto absolventů budou pohybovat mezi 1 160 a 1 210, v dalších letech se budou
postupně zvyšovat až na 1 460 v roce 2026 (o 15 % více oproti roku 2017).

Z nematuritních oborů služeb (skupina 10) – vstoupilo v Jihomoravském kraji
v roce 2017 na trh práce celkem 410 absolventů. Jejich počty budou až ro roku 2020
klesat až na 370 a po nárůstu v následujícím období dosáhnou hodnoty 460 absolventů
odcházejících na trh práce v roce 2026 (o 11 % více v porovnání s rokem 2017).

Dalším nematuritním oborem v Jihomoravském kraji s relativně vyšším
zastoupením počtu absolventů odcházejících na trh práce jsou obory ekonomické
(skupina oborů 04) s 80 absolventy odcházejícími v Jihomoravském kraji na trh práce
v roce 2017. V následujících čtyřech letech se počet těchto absolventů bude pohybovat
na úrovni 90 absolventů, v letech 2022–2023 na úrovni 90 absolventů a v posledních
třech letech sledovaného období dosáhne hranice 100 absolventů odcházejících na trh
práce (o 32 % více než v roce 2017).

Obdobně se  chovají  i  obory  zemědělské  (skupina  07).  V  roce  2017  z  nich
v Jihomoravském kraji odchází na trh práce celkem 75 absolventů, v dalších osmi letech
(s výjimkou roku 2020) se jejich počty budou pohybovat mezi 70 a 80 absolventy, v roce
2026 předpokládáme nárůst jejich počtu na 90 (o 20 % více než v roce 2017).
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Graf č. 63 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání s maturitní zkouškou - Jihomoravský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Mezi odborně zaměřenými obory středních škol ukončených maturitní
zkouškou v Jihomoravském kraji jsou nejpočetněji zastoupeny (z pohledu odchodů na
trh  práce)  obory  technické  (skupina  07),  ekonomické  (skupina  04)  a  obory  služeb
(skupina 10). Nad hodnotou 100 absolventů odcházejících ročně na trh práce se v rámci
maturitních oborů Jihomoravského kraje pohybují ještě obory informatické (skupina
06), obory umělecké (skupina 02) a obory zdravotnické (skupina 09).

Z technických maturitních oborů středních škol Jihomoravského kraje odchází na
trh práce v roce 2017 celkem 580 absolventů. V dalších čtyřech letech se jejich počty
budou pohybovat mezi 560–580 absolventy, následně předpokládáme nárůst jejich
počtu až na 680 v roce 2026 (o 18 % více v porovnání s rokem 2017).

Další významněji zastoupenou skupinou maturitních oborů Jihomoravského kraje
z pohledu odchodů absolventů na trh práce jsou ekonomické obory (oborová skupina
05),  z  nichž  odchází  v  roce  2017  na  trh  práce  360  absolventů.  Jejich  počty  budou
v následujících čtyřech letech postupně klesat až na 290 v roce 2021. Do konce sledova-
ného období pak předpokládáme každoroční nárůst počtu absolventů ekonomických
oborů odcházejících na trh práce na 350 v roce 2026 (což je prakticky stejná hodnota
jako v roce 2017).

Vyšších hodnot dosahuje počet absolventů maturitních oborů středních škol
v Jihomoravském kraji i v případě oborů služeb (skupina oborů 10). V roce 2017 odešlo
na trh práce celkem 300 těchto absolventů. Po mírném nárůstu jejich počtu na 310
v roce 2018 dojde v následujícím roce k poklesu jejich počtu na 300. V období 2021–
2023 se počet těchto absolventů stabilizuje na úrovni mezi 320–330 absolventy a pak
poroste  až  na  380  absolventů odcházejících  na  trh  práce  v  roce  2026  (o  25  %  více
v porovnání s rokem 2017).

Mezi odborně zaměřené maturitní oborové skupiny Jihomoravského kraje, ze
kterých odchází na trh práce ročně více než sto absolventů, patří skupina informatických
oborů (skupina 06). Na trh práce v roce 2017 odešlo 130 jejich absolventů. Jejich počty
porostou postupně až do roku 2026, kdy očekáváme odchod 160 absolventů těchto
oborů na trh práce (o 24 % více v porovnání s rokem 2017).
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Další skupinou s více než 100 absolventy odcházejícími v Jihomoravském kraji
na trh práce jsou maturitní obory umělecké se 120 absolventy v roce 2017. Po nárůstu
počtu těchto absolventů odcházejících na trh práce na 140 v roce 2018 a následném
poklesu na 120 v roce 2019 jejich počty postupně porostou až do konce sledovaného
období, kdy v roce 2026 dosáhnou hodnoty 160 absolventů odcházejících na trh práce
(o 39 % více než v roce 2017).

Poslední maturitní oborovou skupinou Jihomoravského kraje s více než 100
absolventy odcházejícími ročně na trh práce jsou obory zdravotnické (skupina 09).
Z nich odešlo v roce 2017 na trh práce celkem 110 absolventů. Po nárůstu jejich počtu
na 130 v následujícím roce se v dalších šesti letech jejich počty ustálí na úrovni 120–
130 absolventů. V posledních dvou letech sledovaného období předpokládáme, že
v Jihomoravském kraji odejde na trh práce 130 absolventů zdravotnických oborů (o 18
% více než v roce 2017).

V ostatních odborně zaměřených maturitních oborových skupinách Jihomorav-
ského kraje bude ročně odcházet na trh práce maximálně 70 absolventů.

Specifickou skupinou jsou, stejně jako v jiných krajích, absolventi gymnázií a
lyceí, tedy oborů všeobecného vzdělání. V Jihomoravském kraji v nich absolvuje ročně
2,8–3,4 tis., tedy 45–46 % absolventů maturitních oborů. I přes poměrně vysokou míru
odchodů do dalšího vzdělávání na vysokých či vyšších odborných školách se všeobecné
maturitní obory dostávají v Jihomoravském kraji na třetí příčku mezi maturitními obory
co do počtu odchodů na trh práce bezprostředně po ukončení středních škol. Na trh
práce jich odchází v roce 2017 celkem 350. V dalších šesti letech jich bude odcházet na
trh práce 400–410 (s výjimkou roku 2020 s 380 absolventy). Do konce sledovaného
období pak počty absolventů gymnázií a lyceí odcházející v Jihomoravském kraji na trh
práce vzrostou až na 470 absolventů v roce 2026 (o 36 % více oproti roku 2017).

Graf  č.  64 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - vyšší
odborné školy, konzervatoře - Jihomoravský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)
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Vyšší odborné školy v Jihomoravském kraji nabízejí zejména obory
zdravotnické (skupina 09), ekonomické (skupina 04) a umělecké (skupina 02). Dále
jsou zde zastoupeny, i když v menší míře, i obory informatické (skupina 06), služeb
(skupina 10) a společenských věd (skupina 03).

Nejvíce  absolventů odchází  na  trh  práce  z  vyšších  odborných  škol  Jihomorav-
ského kraje z oborů zdravotnických, v roce 2017 jich odešlo na trh práce celkem 260.
Po nárůstu jejich počtu v roce 2018 na 270 dojde v následujících dvou letech ke stagnaci
jejich počtu na úrovni 220 absolventů. Do konce sledovaného období se pak počty
absolventů zdravotnických oborů vyšších odborných škol Jihomoravského kraje ustálí
na hodnotě 230 (o 12 % méně v porovnání s rokem 2017).

Ekonomické obory (skupina 04) vyšších odborných škol Jihomoravského kraje
absolvovalo v roce 2017 celkem 140 absolventů. Jejich počty budou v následujících
třech  letech  postupně klesat  až  na  60  absolventů v  roce  2020  a  pak  se  až  do  konce
sledovaného období ustálí na úrovni mezi 70 a 80 absolventy.

Poslední oborovou skupinou vyšších odborných škol, která v Jihomoravském kraji
stojí za zmínku, jsou obory umělecké (skupina 02), ve kterých v roce 2017 absolvovalo
90 studentů. Po poklesu jejich počtu v roce 2018 (na 70) budou počty těchto absolventů
postupně narůstat, až na konci sledovaného období dosáhnou hodnoty 100 absolventů
v roce 2026 (o 6 % více oproti roku 2017).

4.2.12 Olomoucký kraj

Olomoucký kraj je svým územním rozložením v rámci krajů České republiky
poměrně atypický. Na svém území má lokality s většími městy, ale i poměrně územně
roztříštěné severní pohraničí s malými sídelními jednotkami a horší dopravní dostup-
ností. V Olomouckém kraji je poměrně bohatá síť středních škol (zejména v jižní části),
školy nabízejí v případě nematuritních oborů všechny obory dostupné v rámci ČR,
v případě maturitních oborů chybí v nabídce kromě přírodních věd ještě společenské
vědy. Na území kraje jsou i vyšší odborné školy a školy vysoké, a to jak veřejné, tak
soukromé.

Graf č. 65 Vývoj počtu obyvatel podle věku - projekce - Olomoucký kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i., vlastní výpočty založené na datech ČSÚ – věkové složení obyvatelstva 2017
(https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2017)
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V Olomouckém kraji roste velikost populace patnáctiletých v porovnání
s průměrem České republiky pomalejším tempem. V roce 2017 bylo v Olomouckém
kraji 5,7 tis. patnáctiletých obyvatel. Po mírném poklesu na 5,6 tis. v roce 2018 budou
počty patnáctiletých v Olomouckém kraji každoročně narůstat až do roku 2025 (na 7,2
tis.), v roce 2026 pak dojde k poklesu jejich počtu na 7,0 tis. (o 23 % více než v roce
2017). Počty 19letých porostou v Olomouckém kraji mírně pomalejším tempem, než je
průměr České republiky. V roce 2017 bylo v Olomouckém kraji 5,7 tis. devatenáctile-
tých, v dalších pěti letech se budou držet na úrovni mezi 5,5 a 5,7 tis. V dalších letech
počty  19letých  postupně porostou  až  na  6,5  tis.  v  roce  2026  (což  je  o  14  %  více
v porovnání s rokem 2017). Počty 21letých v Olomouckém kraji budou v období
2017–2022 klesat,  a to z 6,0 tis.  na 5,5 tis.  Od roku 2023 až do konce sledovaného
období by měly počty 21letých narůst na 5,9 tis. obyvatel v roce 2026, což je zhruba
úroveň roku 2017.

Graf  č.  66 Projekce počtu absolventů středních, vyšších odborných škol
a  konzervatoří - Olomoucký kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

V Olomouckém kraji absolvuje střední školy v roce 2017 celkem 5,3 tis. žáků.
Z toho 3,6 tis. (68 %) v oborech ukončených maturitní zkouškou a 1,7 tis. v oborech
středních vzdělání a učebních oborech. V kraji jsou tedy v porovnání s průměrem České
republiky více zastoupeny nematuritní obory.

Na vyšší odborné a vysoké školy odchází bezprostředně po ukončení střední školy
v Olomouckém kraji studovat 69 % absolventů maturitních oborů. Na trh práce tak
v roce 2017 vstoupilo 1,1 tis. absolventů těchto oborů. V letech 2018–2024 se jejich
počty budou pohybovat mezi 1,1–1,2 tis. a následně vzrostou až na 1,3 tis. v roce 2026
(o 14 % více v porovnání s rokem 2017).

Do nástavbového studia odchází bezprostředně po ukončení střední školy 22 %
absolventů nematuritních oborů škol Olomouckého kraje. Na trh práce tak odchází
v roce 2017 celkem 1,3 tis. absolventů nematuritních oborů středních škol Olomouckého
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kraje. Na obdobné úrovni (1,2–1,3 tis.) se budou počty těchto absolventů držet až do
roku 2023, pak dojde k nárůstu na 1,5 tis. absolventů nematuritních oborů škol
Olomouckého kraje odcházejících na trh práce (o 13 % více než v roce 2017).

Vyšší odborné školy v Olomouckém kraji absolvuje v roce 2017 celkem 250
studentů. Jejich počty se budou v dalších letech pohybovat mezi 200–220 absolventy a
v roce 2026 dosáhnou 88% úrovně roku 2017.

Graf č. 67 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání bez maturitní zkoušky - Olomoucký kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Stejně jako ve většině ostatních krajů i v Olomouckém kraji naprostá většina
absolventů nematuritních oborů středních škol odchází  na  trh  práce  z  oborů
technických (skupina 07 Technika,  výroba a stavebnictví  – 61 % v roce 2017).  Další
výrazněji zastoupenou skupinou nematuritních oborů jsou obory služeb (skupina 10).
Těsně pod hranicí 100 absolventů nematuritních oborů odcházejících ročně na trh práce
jsou pak obory zemědělské (skupina 08) a na konci sledovaného období ještě obory
ekonomické (skupina 04).

 V roce 2017 odchází v Olomouckém kraji na trh práce 800 absolventů
nematuritních technických oborů (skupina oborů 07). Jejich počty v následujících dvou
letech poklesnou na 210. Po nárůstu jejich počtu na 250 v roce 2020 a následném
poklesu na 240 v roce 2021 budou jejich počty následně narůstat až na 290 absolventů
nematuritních oborů služeb odcházejících na trh práce v roce 2026 (o 11 % více než
v roce 2017).
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Graf č. 68 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání s maturitní zkouškou - Olomoucký kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Za zmínku stojí v Olomouckém kraji z nematuritních oborů ještě obory
zemědělské (skupina 08), ze kterých v roce 2017 odešlo na trh práce 90 absolventů. Po
postupném poklesu jejich počtu na 70 v roce 2020 dojde k následnému nárůstu až na
100 absolventů nematuritních zemědělských oborů odcházejících na trh práce v roce
2026 (o 12 % více než v roce 2017).

Mezi odborně zaměřenými obory středních škol ukončených maturitní
zkouškou v Olomouckém kraji jsou z pohledu odchodů na trh práce nejpočetněji
zastoupeny  obory  technické  (skupina  07),  ekonomické  (skupina  04)  a  obory  služeb
(skupina 10). Každoroční počty absolventů maturitních ostatních oborů středních škol
v Olomouckém kraji nepřevyšují 60 absolventů.

V Olomouckém kraji v rámci maturitních oborů středních škol odchází nejvíce
absolventů na trh práce z technických oborů (skupina 07). V roce 2017 se jednalo o 380
absolventů, jejichž počty v následujícím roce vzrostou na 400 a po poklesu v roce 2019
se jejich počty budou v období 2020–2023 pohybovat na úrovni 370–380 absolventů.
V dalších třech letech dojde k nárůstu jejich počtu až ba 430 absolventů technických
oborů odcházejících v Olomouckém kraji v roce 2026 (o 13 % více v porovnání s rokem
2017).

Významněji zastoupenou skupinou maturitních oborů Olomouckého kraje
z pohledu odchodů absolventů na trh práce jsou dále obory ekonomické (oborová
skupina 05) s 220 absolventy odcházejícími na trh práce v roce 2017. Po nárůstu jejich
počtu v roce 2018 na 230 absolventů budou dále klesat až na 190 absolventů v roce
2021. V dalších třech letech budou stagnovat na 190 absolventech odcházejících na trh
práce a v posledních dvou letech sledovaného období se jejich počty ustálí na 210
absolventech ekonomických oborů odcházejících v Olomouckém kraji na trh práce (o 5
% méně než v roce 2017).

Další výraznější maturitní skupinou maturitních oborů Olomouckého kraje jsou
obory služeb (skupina 10) se 160 absolventy odcházejícími na trh práce v roce 2017,
což je i  stav roku 2018. Po poklesu jejich počtu na 140 v následujícím roce se počty
absolventů nematuritních oborů služeb odcházejících v Olomouckém kraji na trh práce
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v letech 2020–2024 ustálí na počtu 150. V posledních dvou letech sledovaného období
pak předpokládáme počet odcházejících na trh práce ve výši 170 absolventů (o 8 % více
než v roce 2017).

Za zmínku stojí v Olomouckém kraji ještě maturitní umělecké obory (skupina
02), ve kterých odešlo na trh práce v roce 2017 celkem 73 absolventů. V letech 2018–
2024 se budou jejich počty pohybovat mezi 80–100 absolventy, od roku 2024 se ustálí
na počtu 100 absolventů uměleckých oborů odcházejících na trh práce (o 30 % více
v porovnání s rokem 2017).

Specifickou skupinou jsou, stejně jako v jiných krajích, absolventi gymnázií a
lyceí, tedy oborů všeobecného vzdělání. V Olomouckém kraji v nich absolvuje ročně
1,5–1,7 tis., tedy 41–43 % absolventů maturitních oborů. I přes poměrně vysokou míru
odchodů do dalšího vzdělávání na vysokých či vyšších odborných školách se všeobecné
maturitní obory dostávají v Olomouckém kraji na třetí příčku mezi maturitními obory co
do počtu odchodů na trh práce bezprostředně po ukončení středních škol. Na trh práce
jich odchází v roce 2017 celkem 150. V dalších sedmi letech jich bude odcházet na trh
práce  každoročně 180.  Pak  dojde  k  nárůstu  počtu  absolventů lyceí  a  gymnázií
v Olomouckém kraji až na 200 v roce 2026 (v porovnání s rokem 2017 o 30 %).

Graf  č.  69 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - vyšší
odborní školy, konzervatoře - Olomoucký kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Vyšší odborné školy v Olomouckém kraji nabízejí, obdobně jako ve většině
krajů České  republiky,  zejména  obory  zdravotnické  (skupina  09).  Další  výrazněji
zastoupenou oborovou skupinou jsou obory informatické (skupina 06).

V roce 2017 absolvovalo zdravotnické obory (skupina 09) vyšších odborných škol
Olomouckého kraje celkem 120 absolventů, v dalším roce se jejich počet mírně navýší
na  130  a  v  dalších  pěti  letech  se  budou  pohybovat  mezi  110  a  120  absolventy.
V posledních třech letech sledovaného období budou počty absolventů zdravotnických
oborů kolísat mezi 110 a 130 absolventy.
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V informatických oborech (skupina 06) vyšších odborných škol Olomouckého
kraje absolvovalo v roce 2017 celkem 70 absolventů. Jejich počty budou v dalších letech
postupně klesat, až se v období 2020–2026 ustálí na hodnotě 40 absolventů (o 38 %
méně než v roce 2017).

4.2.13 Zlínský kraj

Zlínský kraj má na svém území střední školy, které mají ve své nabídce širokou
škálu nematuritních i maturitních oborů, nabízejí vzdělávání ve všech skupinách oborů,
které jsou v nabídce škol v rámci České republiky. Na území kraje jsou k dispozici obory
vyššího odborného studia, je zde vysoká škola veřejná i soukromá. Zlínský kraj je tak
se svoji vzdělávací nabídkou soběstačný, zejména v oblasti středního a vyššího
odborného vzdělání.

Graf č. 70 Vývoj počtu obyvatel podle věku - projekce - Zlínský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i., vlastní výpočty založené na datech ČSÚ – věkové složení obyvatelstva 2017
(https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2017)

Ve Zlínském kraji roste populace patnáctiletých v porovnání s průměrem České
republiky výrazně pomalejším tempem. V roce 2017 žilo ve Zlínském kraji 5,2 tis.
patnáctiletých obyvatel. Na této úrovni bude jejich počet i v roce 2018 a následně
dojde  k  nárůstu  jejich  počtu  až  na  6,4  tis.  v  roce  2024.  V  posledních  dvou  letech
sledovaného období dojde ve Zlínském kraji k poklesu počtu patnáctiletých na 6,2 tis.
(o 19 % více oproti roku 2017). Obdobně počty 19letých porostou ve Zlínském kraji o
něco pomalejším tempem, než je průměr České republiky. V roce 2017 zde bylo 5,1 tis.
devatenáctiletých, v letech 2018–2022 se jejich počty budou pohybovat na hranici 5,2
tis.,  v  letech  2023–2024  na  úrovni  5,3  tis.  a  v  posledních  dvou  letech  sledovaného
období vzrostou počty devatenáctiletých ve Zlínském kraji na 5,7 tis. (o 11 % více než
v roce 2017). Počty 21letých ve Zlínském kraji budou v období 2017–2019 klesat, a
to z 5,7 tis. na 5,1 tis. Následně po poklesu jejich počtu v roce 2019 (na 5,1 tis.) budou
jejich počty v letech 2020–2024 stagnovat na úrovni 5,2 tis. a v posledních dvou letech
sledovaného období vzrostou počty 21letých Zlínského kraje na 5,3 tis. (o 7 % méně
než v roce 2017).
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Graf  č.  71 Projekce počtu absolventů středních, vyšších odborných škol
a  konzervatoří - Zlínský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Střední školy ve Zlínském kraji absolvuje v roce 2017 celkem 4,8 tis. žáků.
Obory ukončené maturitní zkouškou absolvuje 3,5 tis. z nich (73 %), obory středního
vzdělání a středního vzdělání s výučním listem 1,3 tis. Z pohledu podílu maturitních a
nematuritních oborů patří Zlínský kraj mezi průměrné kraje České republiky.

Do dalšího studia, tedy na vyšší odborné a vysoké školy odchází bezprostředně
po ukončení střední školy ve Zlínském kraji studovat 62 % absolventů maturitních
oborů. V roce 2017 tak na trh práce vstoupilo 1,0 tis. těchto absolventů. V letech 2018–
2024 se jejich počty budou pohybovat na úrovni 1,1 tis. a následně počty absolventů
maturitních oborů ve Zlínském kraji odcházející na trh práce vzrostou na 1,2 tis. v roce
2026 (o 25 % více v porovnání s rokem 2017).

Ve Zlínském kraji odchází v roce 2017 do nástavbového studia bezprostředně po
ukončení  střední  školy  22  % absolventů nematuritních oborů. Na trh práce tak
odchází v roce 2017 celkem 1,0 tis. absolventů nematuritních oborů středních škol.
V letech 2018–2023 se jejich počty budou pohybovat mezi  930 a 990 absolventy.  Po
následném nárůstu jejich počtu předpokládáme, že v roce 2026 odejde ve Zlínském
kraji na trh práce celkem 1 130 absolventů nematuritních oborů středních škol (o 11 %
více než v roce 2017).

Vyšší odborné školy ve Zlínském kraji absolvuje v roce 2017 celkem 190
studentů. Jejich počty se budou až do roku 2020 snižovat až na 100 absolventů. Až do
roku 2026 se pak počty absolventů vyšších odborných škol ustálí na hodnotě 130
absolventů (o 31 % méně než v roce 2017), výjimkou je pouze rok 2023 se 120
absolventy.
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Graf č. 72 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání bez maturitní zkoušky - Zlínský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Naprostá většina absolventů nematuritních oborů středních škol ve
Zlínském  kraji,  stejně jako  ve  většině krajů České  republiky,  odchází  na  trh  práce
z oborů technických (skupina 07) a pak z oborů služeb (skupina 10). Z ostatních
oborových skupin odchází na trh práce v celém sledovaném období každoročně
maximálně 60 absolventů.

 Z nematuritních technických oborů (skupina 07) odchází ve Zlínském kraji
v roce 2017 na trh práce 670 absolventů.  V následujících dvou letech se jejich počty
budou postupně snižovat až na 600 absolventů v roce 2019 a následně se jejich počet
bude zvyšovat až na 750 absolventů nematuritních technických oborů vstupujících na
trh práce v roce 2026 (o 13 % více než v roce 2017).

Ve  Zlínském  kraji  vstupuje  v  roce  2017  na  trh  práce  210  absolventů
nematuritních oborů služeb (skupina 10). Jejich počty budou v následujících třech letech
postupně klesat až na 150 absolventů v roce 2020. Po tříleté stagnaci na úrovni 170
absolventů bude postupně na trh práce ve Zlínském kraji odcházet stále více absolventů
oborů služeb, až dosáhnou v roce 2026 úrovně 200 absolventů (o 5 % méně než v roce
2017).
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Graf č. 73 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání s maturitní zkouškou - Zlínský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Mezi odborně zaměřenými obory středních škol ukončených maturitní
zkouškou ve Zlínském kraji jsou z pohledu odchodů na trh práce nejpočetněji
zastoupeny  obory  technické  (skupina  07),  ekonomické  (skupina  04)  a  obory  služeb
(skupina 10). Za zmínku ještě stojí i obory umělecké (skupina 02). Každoroční počty
absolventů maturitních ostatních oborů středních škol v Olomouckém kraji nepřevyšují
hodnotu 70 absolventů.

V rámci maturitních oborů středních škol Zlínského kraje odchází na trh práce
nejvíce  absolventů z  technických  oborů (skupina  07).  V  roce  2017  se  jednalo  o  330
těchto absolventů. Jejich počty se v následujících šesti letech ustálí na hodnotě 380
absolventů (s výjimkou roku 2021 s 370 absolventy). Od roku 2024 bude odcházet na
trh práce stále více absolventů, až v roce 2026 dosáhnou hodnoty 430 absolventů (o 29
% více než v roce 2017).

Další významněji zastoupenou skupinou maturitních oborů Zlínského kraje jsou
obory ekonomické (oborová skupina 05) se 180 absolventy odcházejícími na trh práce
v roce 2017. Po nárůstu v následujícím roce (na 200 absolventů) budou jejich počty
postupně klesat až na 160 absolventů v roce 2021. Do konce sledovaného období pak
dojde k nárůstu počtu absolventů ekonomických oborů odcházejících ve Zlínském kraji
na trh práce, až dosáhnou hodnoty 190 absolventů v roce 2026 (o 4 % více než v roce
2017).

Výraznější maturitní skupinou oborů Zlínského kraje jsou ještě obory služeb
(skupina 10) se 160 absolventy odcházejícími v roce 2017 na trh práce. Mezi 150 a 160
se bude počet absolventů oborů služeb odcházejících na trh práce pohybovat i
v následujících sedmi letech, v posledních dvou letech sledovaného období pak vzrostou
na 170 (o 9 % více než v roce 2017).

Za zmínku stojí ve Zlínském kraji ještě maturitní obory umělecké, ve kterých
odchází na trh práce mezi roky 2017 a 2026 celkem 70–90 absolventů.

Specifickou skupinou jsou, stejně jako v jiných krajích, absolventi gymnázií a
lyceí, tedy oborů všeobecného vzdělání. Ve Zlínském kraji v nich absolvuje ročně 1,3–
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1,6 tis., tedy 37–38 % absolventů maturitních oborů. I přes poměrně vysokou míru
odchodů do dalšího vzdělávání na vysokých či vyšších odborných školách se všeobecné
maturitní obory dostávají ve Zlínském kraji na čtvrtou příčku mezi maturitními obory co
do počtu odchodů na trh práce bezprostředně po ukončení středních škol. Na trh práce
jich odchází v roce 2017 celkem 130. V následujících sedmi letech jich bude odcházet
natrhpráce každoročně 120–180. Pak dojde k nárůstu počtu absolventů lyceí a gymnázií
ve Zlínském kraji až na 140 v roce 2026 (v porovnání s rokem 2017 o 10 % více).

Graf  č.  74 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - vyšší
odborní školy, konzervatoře - Zlínský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Vyšší odborné školy v Olomouckém kraji nabízejí, obdobně jako ve většině
krajů České republiky, zejména obory zdravotnické (skupina 09). Další oborové skupiny
jsou zastoupeny v daleko menší míře, roční počty jejich absolventů jsou maximálně na
úrovni 40 absolventů.

V roce 2017 absolvovalo zdravotnické obory (skupina 09) vyšších odborných škol
ve  Zlínském  kraji  100  absolventů.  Jejich  počty  budou  postupně klesat  až  na  50
absolventů v roce 2020. Od roku 2021 se budou držet na úrovni 70 absolventů, a to až
do roku 2026 (tedy o 31 % méně než v roce 2017).

4.2.14 Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj má na svém území střední školy, které nabízejí prakticky
celou škálu maturitních a nematuritních oborů zastoupený ve školách České republiky,
výjimkou jsou pouze maturitní obory společenských věd. Na území Moravskoslezského
kraje jsou i vyšší odborné školy a školy vysoké, a to jak soukromé, tak veřejné.
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Graf č. 75 Vývoj počtu obyvatel podle věku - projekce - Moravskoslezský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i., vlastní výpočty založené na datech ČSÚ – věkové složení obyvatelstva 2017
(https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2017)

Populace 15letých roste v Moravskoslezském kraji výrazně pomalejším
tempem, než je celorepublikový průměr. V roce 2017 žilo v Moravskoslezském kraji 10,9
tis. patnáctiletých obyvatel. Jejich počty postupně porostou až na 13,4 tis. v roce 2024,
následně dojde k poklesu na 13,1 tis. v roce 2026 (o 20 % více než v roce 2017). Počty
19letých v Moravskoslezském kraji rostou také pomalejším tempem, než je celorepub-
likový průměr. V roce 2017 žilo v kraji 11,3 tis. devatenáctiletých. V následujících letech
jejich počty poklesnou až na 10,9 tis. v roce 2019 a na této úrovni se udrží až do roku
2022. Po tomto roce porostou jejich počty až do konce sledovaného období, kdy v roce
2026  dosáhnou  hodnoty  12,4  tis.  devatenáctiletých  (o  10  %  více  než  v  roce  2017).
Počty 21letých budou v Moravskoslezském kraji klesat až do roku 2021, a to z 12,1
na 10,9 tis. Po tříleté stagnaci dojde následně k nárůstu jejich počtu až na 11,4 tis.
jednadvacetiletých v roce 2026 (o 6 % méně v porovnání s rokem 2017).
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Graf  č.  76 Projekce počtu absolventů středních, vyšších odborných škol
a  konzervatoří - Moravskoslezský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

V Moravskoslezském kraji absolvuje střední školy 9,2 tis. žáků, z toho 6,5 tis.
(71 %) v maturitních oborech a 2,7 tis. v oborech nematuritních. Z pohledu podílu
maturitních  oborů patří  Moravskoslezský  kraj  mezi  mírně podprůměrné  kraje  České
republiky.

Studovatvyššíodborné a vysoké školy odchází bezprostředně po ukončení střední
školy v Moravskoslezském kraji v roce 2017 celkem 74 % absolventů maturitních
oborů. Na trh práce tak vstoupilo 1,7 tis. těchto absolventů. Po mírném nárůstu jejich
počtu na 1,75 tis. v následujícím roce jejich počty budou v dalších třech letech stagnovat
na úrovni 1,7 tis. V dalším období bude ve Zlínském kraji odcházet na trh práce stále
více absolventů maturitních oborů, až jejich počet dosáhne 1,8 tis. v roce 2026 (o 13 %
více než v roce 2017).

Z absolventů nematuritních oborů středních škol Zlínského kraje odchází
v roce 2017 do nástavbového studia 20 % z nich. Na trh práce tak vstoupilo v roce 2017
celkem 2,1 tis. absolventů těchto oborů. V následujících dvou letech budou jejich počty
postupně klesat až na 1,9 tis. Do roku 2023 se pak jejich počty budu pohybovat mezi
1,9 a 2,0 tis. V závěru sledovaného období pak bude na trh práce odcházet každoročně
stále více absolventů nematuritních oborů škol Moravskoslezského kraje, až jejich počet
dosáhne v roce 2026 hodnoty 2,2 tis. absolventů (tedy srovnatelné hodnoty s rokem
2017).

Vyšší odborné školy v Moravskoslezském kraji absolvuje v roce 2017 celkem
390 studentů. Jejich počty v následujícím roce poklesnou na 310 a pak až se až do roku
2026 ustálí mezi 320 a 330 absolventy.



4. Výstupy

112

Graf č. 77 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání bez maturitní zkoušky - Moravskoslezský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

V Moravskoslezském kraji naprostá většina absolventů nematuritních oborů
středních škol odchází na trh práce z technických oborů (skupina 07). V roce 2017 jich
odešlo na trh práce 1 200. Po mírném poklesu na 1 090 absolventů v roce 2019 jejich
počty budou postupně narůstat až na 1 250 v roce 2026 (o 3 % více než v roce 2017).

Další nematuritní oborovou skupinou, ze které odchází absolventi na trh práce
v Moravskoslezském kraji, jsou obory služeb (skupina 10). V roce 2027 vstoupilo na trh
práce 500 těchto absolventů. V dalších šesti letech budou jejich počty kolísat mezi 450
a  480  absolventy.  Po  nárůstu  jejich  počtu  v  dalších  letech  předpokládáme,  že  v  roce
2026 odejde na trh práce 520 absolventů oborů služeb škol v Moravskoslezském kraji
(o 5 % více než v roce 2017).

Další oborovou skupinou s více než 100 absolventy ročně odcházejícími na trh
práce v Moravskoslezském kraji jsou nematuritní obory zemědělské (skupina 08).
V celém sledovaném období jich na trh práce ročně odchází mezi 110 a 120.

Z nematuritních oborů ekonomických (skupina 04) odchází v Moravskoslezském
kraji  na  trh  práce  od  roku  2020  mezi  90  a  100  absolventy.  Z  nematuritních  oborů
zdravotnických (skupina 09) pak odchází na trh práce mezi 60 a 90 absolventy.
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Graf č. 78 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - střední
vzdělání s maturitní zkouškou - Moravskoslezský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Z pohledu odchodů absolventů odborně zaměřených maturitních oborů na
trh práce jsou v Moravskoslezském kraji nejvíce zastoupeny obory technické (skupina
07), služeb (skupina 10), ekonomické (skupina 04), informatiky (skupina 06), umělecké
(skupina 02) a zdravotnické (skupina 09). Z ostatních maturitních oborů odchází na trh
práce ročně maximálně 40 absolventů.

Nejsilnější oborovou skupinou maturitních oborů středních škol Moravskoslez-
ského kraje jsou obory technické (skupina 07). Na trh práce v roce 2017 odešlo 520
absolventů těchto oborů. Jejich počty porostou až do roku 2020, kdy na trh práce odejde
540 z nich. Po poklesu jejich počtu na 510 v roce 2021 jejich počty postupně porostou
až do roku 2026, kdy na trh práce vstoupí 580 absolventů maturitních technických oborů
(o 11 % více než v roce 2017).

Další výrazněji zastoupenou skupinou maturitních oborů škol Moravskoslezského
kraje jsou obory služeb (skupina 10). Na trh práce odešlo v roce 2017 celkem 300 těchto
absolventů, v období 2018–2024 budou jejich počty oscilovat mezi 280 a 310 absolventy
a v posledních dvou letech sledovaného období předpokládáme zvýšení jejich počtu na
320 absolventů (o 6 % více v porovnání s rokem 2017).

Mezi početnější oborové skupiny maturitních oborů Moravskoslezského kraje
řadíme ještě obory ekonomické (skupina 04) s 220 absolventy odcházejícími na trh
práce  v  roce  2017.  Po  nárůstu  jejich  počtu  v  následujícím  roce  (na  260)  dojde  ke
dvouletému poklesu na úroveň 210 absolventů v roce 2020. V dalších čtyřech letech
budou počty absolventů ekonomických oborů vstupujících na trh práce stagnovat na
úrovni 220 absolventů. V posledních dvou letech předpokládáme nárůst jejich počtu, na
trh práce v roce 2026 by mělo vstoupit 240 těchto absolventů (o 9 % více v porovnání
s rokem 2017).

Za zmínku stojí v Moravskoslezském kraji ještě maturitní obory umělecké
(skupina  02)  a  zdravotnické  (skupina  09)  se  100–110,  resp.  60–100  absolventy
odcházejícími ročně na trh práce.
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Specifickou skupinou jsou v Moravskoslezském kraji, stejně jako v jiných krajích,
absolventi gymnázií a lyceí, tedy oborů všeobecného vzdělání. Absolvuje v nich ročně
2,7–3,1 tis., tedy 43–44 % absolventů maturitních oborů. I přes poměrně vysokou míru
odchodů do dalšího vzdělávání na vysokých či vyšších odborných školách se všeobecné
maturitní obory dostávají v Moravskoslezském kraji na třetí příčku mezi maturitními
obory co do počtu odchodů na trh práce bezprostředně po ukončení středních škol. Na
trh práce jich odchází v roce 2017 celkem 260. Po nárůstu jejich počtu v roce 2018 na
310  se  budou  jejich  počty  v  následujících  pěti  letech  pohybovat  mezi  280  a  290
absolventy a následně dojde k nárůstu počtu absolventů gymnázií a lyceí odcházejících
na trh práce až na 320 v roce 2026 (o 22 % více v porovnání s rokem 2017).

Graf  č.  79 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce - vyšší
odborní školy, konzervatoře - Moravskoslezský kraj

Zdroj: VÚPSV, v. v. i. – výstup projekce absolventů škol (do roku 2017 statistická data, od roku 2018 projekce)

Vyšší odborné školy v Moravskoslezském kraji nabízejí, obdobně jako ve
většině krajů České republiky, zejména obory zdravotnické (skupina 09). Další výrazněji
zastoupenou skupinou jsou v Moravskoslezském kraji ještě ekonomické obory vyšších
odborných škol. Další oborové skupiny jsou zastoupeny v daleko menší míře, roční počty
jejich absolventů jsou maximálně na úrovni 60 absolventů.

V roce 2017 absolvovalo zdravotnické obory (skupina 09) vyšších odborných škol
v Moravskoslezském kraji 180 studentů. V následujících dvou letech jejich počty
poklesnou na 120 a pak se až do konce sledovaného období budou držet na úrovni 130
absolventů (o 8 % méně než v roce 2017).

V ekonomických oborech (skupina 09) vyšších odborných škol Moravskoslez-
ského kraje absolvovalo v roce 2017 celkem 100 studentů. S výjimkou let 2019–2020
(90 absolventů) bude jejich počet až do roku 2026 stagnovat na úrovni 80 absolventů
(o 12 % méně v porovnání s rokem 2017).
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4.3 Porovnání krajů

4.3.1 Vývoj obyvatel podle věku

Mezi největší kraje České republiky z pohledu velikosti populace 19letých,
tedy populace ve věku typickém pro absolventy středních škol, patří v roce 2017 kraje
Středočeský, Moravskoslezský, Jihomoravský a Hlavní město Praha. Naopak, nejméně
devatenáctiletých je v krajích Karlovarském a Libereckém. Do roku 2026 dojde
k nárůstu počtu 19letých ve všech krajích, nárůst o více než 20 % předpokládáme v kraji
Středočeském, Plzeňském, Hlavním městě Praze a Karlovarském. K minimálnímu
nárůstu naopak dojde v Kraji Vysočina. I přes nerovný vývoj velikosti této populace
v jednotlivých krajích se situace v pořadí největších a nejmenších krajů příliš nezmění.

4.3.2 Počty absolventů středních škol

V případě počtu absolventů středních škol hraje kromě velikosti populace
19letých  významnou  roli  i  hustota  sítě středních  škol  a  jejich  spádovost.  Nejvíce
absolventů pak v roce 2017 vykazuje Hlavní město Praha, které je spádovým
vzdělávacím centrempro žáky ze Středočeského kraje, a není výjimkou, že do pražských
středních  škol  se  hlásí  i  žáci  z  ostatních  krajů České  republiky.  V  počtu  absolventů
středních škol následují po Praze kraj Moravskoslezský, Jihomoravský a Středočeský.
Nejméně absolventů středních  škol  je  pak  v  kraji  Karlovarském  a  Libereckém,  tedy
v krajích s nejmenším počtem 19letých.

4.3.3 Podíly maturantů a vyučených

S ohledem na strukturu sítě škol se kraje liší i v podílu absolventů učebních
a maturitních oborů. Ve většině krajů tvoří absolventi maturitních oborů více než 2/3
absolventů středních škol, výjimkou je kraj Ústecký (s podílem 65 % absolventů
maturitních oborů), těsně nad dvoutřetinovou hranicí (67 %) jsou pak kraje Středočeský
a Karlovarský. Naopak, nejvyšší podíl absolventů maturitních oborů vykazuje Hlavní
město Praha, kde tito absolventi tvoří 82 % absolventů středních škol. Podíl nad 70 %
pak najdeme v krajích Zlínském a Moravskoslezském, na hranici 70 % jsou kraje
Jihomoravský a Královéhradecký. Podíl absolventů maturitních oborů do roku 2026 se
v některýchkrajích změní, předpokládáme však změny ve výši max. 2 procentních bodů.
K mírnému poklesu dojde v Praze, Středočeském kraji a na Vysočině, naopak k mírným
nárůstům v krajích Plzeňském, Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském.

4.3.4 Počty maturantů a vyučených a jejich vývoj

Početně nejvíce absolventů nematuritních oborů pak absolvuje v krajích
Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském, v případě absolventů maturit-
ních oborů jsou pak nejpočetnějšími kraji Praha, Moravskoslezský a Jihomoravský.

Do roku 2026 narostou počty a absolventů jak v případě maturitních, tak
nematuritních oborů ve všech krajích, nicméně dynamika nárůstu bude odlišná jak
v rámci jednotlivých krajů, tak mezi maturitními a nematuritními obory. Největší nárůst
předpokládáme v Praze,  a  to  jak  v  případě maturitních,  tak  nematuritních  oborů –
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počty vyučených zdeporostou rychlejším tempem (nárůst o 65 %) než počty maturantů
(46% nárůst). Dalším krajem s výraznějším nárůstem počtu absolventů středních škol
je kraj Středočeský, zde opět budou počty vyučených narůstat rychlejším tempem
(41% nárůst) než počty maturantů (nárůst o 29 %). Více než 20% nárůst počtu
absolventů předpokládáme ještě v kraji Plzeňském, zde však porostou rychleji počty
maturantů (o 31 %) v porovnání s vyučenými (nárůst o 25 %).

K nejnižšímu nárůstu počtu absolventů dojde v Moravskoslezském kraji, zde
mírně rychlejším tempem porostou počty absolventů maturantů oborů (o 8 %) než počty
vyučených (o 3 %). Pomalejším tempem budou narůstat počty absolventů i v Karlovar-
ském kraji – o 9 % v případě maturantů a o 10 % u vyučených.

V ostatních krajích předpokládáme nárůst počtu absolventů jak maturitních, tak
nematuritních oborů mezi 10 a 20 %. Ve většině těchto krajů se nárůsty v maturitních
a nematuritních oborech liší  minimálně,  o cca 2 procentní  body. Výjimkou jsou kraje
Vysočina, Jihomoravský a Zlínský. V Kraji Vysočina předpokládáme v případě učebních
oborů nárůst počtuabsolventůo 15 %, v maturitních oborech o 7 %. V Jihomoravském
kraji dojde k vyššímu nárůstu u absolventů maturitních oborů (o 20 %) než v případě
vyučených  (15%  nárůst).  U Zlínského kraje předpokládáme vyšší nárůst počtu
absolventů u maturitních oborů (o 19 %) než u oborů učebních (nárůst o 11 %).

4.3.5 Odchody maturantů a vyučených na trh práce

Na  trh  práce  odchází  v  průměru  v  celé  České  republice  79  %  absolventů
nematuritních oborů. V rámci jednotlivých krajů se jedná o odchody na úrovni 76–86
%. Nejvyšší  podíl  odchodů těchto absolventů na trh práce je v krajích Ústeckém (86
%), Karlovarském (85 %), v Kraji Vysočina (83 %), v kraji Královéhradeckém (83 %)
a  Libereckém  (82  %).  Naopak,  relativně nejnižší  odchody  absolventů nematuritních
oborů na  trh  práce  nalezneme  v  kraji  Jihočeském  (76  %),  Jihomoravském  (76  %)
a v Hlavním městě Praze (77 %). Předpokládáme, že do roku 2026 se podíl odchodů
absolventů nematuritních oborů na trh práce příliš nezmění, rozdíly budou maximálně o
dva procentní body.

Podíl absolventů maturitních oborů odcházejících na trh práce je
v porovnání s nematuritními obory mnohem nižší. Absolventi maturitních oborů ve vyšší
míře pokračují ve studiu, na vysoké a vyšší odborné školy odchází v roce 2017 celkem
70  %  z  nich.  Na  trh  práce  jich  tak  odchází  bezprostředně po  ukončení  střední  školy
necelá třetina. V rámci jednotlivých krajů se jejich odchody na trh práce pohybují mezi
24 a 39 %. Nejnižší míru odchodů absolventů maturitních oborů v roce 2017 nalezneme
v případě škol kraje Jihočeského (24 %), Kraje Vysočina (27 %), ve Zlínském kraji (27
%) a v Hlavním městě Praze. Naopak, nejvíce absolventů maturitních oborů odchází na
trh práce ze škol Karlovarského kraje (39 %).

4.3.6 Oborová struktura absolventů nematuritních oborů
odcházejících na trh práce

Vzhledem ke struktuře nematuritních oborů středních škol odchází v rámci České
republiky na trh práce nejvíce absolventů oborů technických (skupina oborů 7, 58 %
všech absolventů nematuritních oborů středních škol odcházejících na trh práce) a oborů
služeb (skupina oborů 10, 23 % absolventů). Nicméně rozložení těchto absolventů se
v jednotlivých krajích liší.
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Výrazně vyšší podíl zastoupení absolventů technických nematuritních oborů
odcházejících na trh práce nalezneme v krajích Plzeňském (70 %), Zlínském (65 %) a
Jihočeském  (64  %).  Na  hranicí  60  %  jsou  ještě kraje  Jihomoravský  a  Olomoucký.
Naopak, relativně nejnižší podíl těchto absolventů je v Praze (49 %) a Ústeckém kraji
(50 %).

V rámci dalších nejpočetnějších nematuritních oborů – služeb – nejvyšší podíly
absolventů těchto oborů odcházejících na trh práce vykazuje kraj Karlovarský (36 %),
Praha (27 %), Ústecký (27 %) a Středočeský kraj (26 %). Nejnižší hodnoty na úrovni
20 % pak nalezneme v krajích Pardubickém a Olomouckém.

Ostatní oborové skupiny jsou v celorepublikovém průměru zastoupeny v daleko
menší míře. Absolventi nematuritních ekonomických oborů tvoří v průměru 5 % všech
absolventů nematuritních oborů odcházejících na trh práce. Ve většině krajů se jedná o
3–5 % absolventů, výjimkou je Kraj Vysočina s 1 % absolventů a kraj Ústecký s 10 %.
Další oborovou skupinou s průměrným 5% zastoupením jsou nematuritní obory
zemědělské. Ve většině krajů se jedná o 4–6% podíl těchto absolventů na celkovém
počtu absolventů nematuritních oborů odcházejících na trh práce. Vyšších hodnot
dosahují kraje Pardubický s 12%, Liberecký (8 %), Olomoucký (7 %) a Královéhradecký
(7 %). Naopak, menší podíl absolventů nematuritních zemědělských oborů je v krajích
Plzeňském (2 %) a Karlovarském (2 %). Absolventi nematuritních zdravotnických
oborů tvoří 3 % absolventů nematuritních oborů odcházejících na trh práce, podíly
v rámci  jednotlivých krajů se příliš  neliší  (2–4 %). Výraznější  rozdíly  mezi  kraji  jsme
zaznamenali v případě nematuritních oborů uměleckých. Absolventi těchto oborů tvoří
v rámci republiky 2 % absolventů nematuritních oborů odcházejících na trh práce.
V  Praze  se  jedná  o  7  %,  v  krajích  Plzeňském  a  Karlovarském  tyto  obory  zastoupení
nemají. V případě ostatních krajů tvoří  tito absolventi od méně než jednoho procenta
do 4 % absolventů nematuritních oborů odcházejících na trh práce.

V případě největší oborové skupiny nematuritních oborů – technických oborů
– předpokládáme nárůst počtu absolventů odcházejících na trh práce v období 2017–
2026 o 20 %. Vývoj v jednotlivých krajích je ale výrazně odlišný, předpokládané nárůsty
se  pohybují  od  3  %  do  69  %.  Největší  nárůst  předpokládáme  v  Praze  (o  69  %)
a  Středočeském kraji (o 40 %), Nad hranicí 20% nárůstu jsou ještě kraje Pardubický
(s  22  %)  a  Kraj  Vysočina  (21  %).  Naopak,  nárůst  počtu  absolventů technických
nematuritních oborů odcházejících na trh práce předpokládáme v krajích Zlínském (o
3  %), Olomouckém (o 7 %) a Karlovarském (o 10 %).

V rámci další výrazně zastoupené skupiny nematuritních oborů, tedy oborů
služeb, předpokládáme nárůst počtu absolventů odcházejících na trh práce na úrovni
13 %. Mezikrajové rozdíly jsou opět velmi výrazné, v některých krajích by mělo dokonce
dojít k poklesu počtu těchto absolventů (Karlovarský, Ústecký, Kraj Vysočina, Zlínský).
Minimální nárůsty očekáváme v krajích Pardubickém a Moravskoslezském. Naopak,
vyšší nárůst počtu absolventů nematuritních oborů služeb odcházejících na trh práce
předpokládáme v Praze (nárůst o 66 %) a kraji Plzeňském (o 27 %), kde však nárůst
již není tak výrazný.

V případě krajů s vyšším zastoupením zemědělských oborů očekáváme nárůst
počtu absolventů těchto nematuritních oborů odcházejících na trh práce od 12 %
v Olomouckém kraji, přes 21 % v kraji Pardubickém až do 52 % v Královéhradeckém
kraji.

Ekonomické nematuritní obory jsou  výrazněji  zastoupeny  pouze  v  krajích
Ústeckém a Libereckém. V těchto krajích však očekáváme naprosto rozdílný vývoj,
Zatímco v Ústeckém kraji očekáváme mírný nárůst počtu absolventů těchto oborů
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odcházejících na trh práce o 3 %, v Libereckém kraji očekáváme pokles jejich počtu o
15 %.

4.3.7 Oborová struktura absolventů maturitních oborů odcházejí-
cích na trh práce

Počty absolventů maturitních oborů středních škol odcházejících na trh práce
závisejí jednak na oborové struktuře absolventů opouštějících školu, jednak na míře
jejich odchodů na trh práce. V rámci České republiky jsou nejpočetněji zastoupené
oborové skupiny absolventů maturitních oborů odcházejících na trh práce obory
technické (26 %, v roce 2017 odejdena trhpráce 4,0 tis. absolventů), obory ekonomické
(19 %, v roce 2017 odchází na trh práce 3,0 tis. absolventů), všeobecné obory (17 %,
jde o obory gymnázií a lyceí s 2,7 tis. absolventy odcházejícími v roce 2017 na trh práce)
a obory služeb (16 %, 2,6 tis. absolventů odcházejících v roce 2017 na trh práce). Za
zmínku stojí ještě obory umělecké (7 %, 1,1 tis. absolventů odcházejících v roce 2017
na trh práce) a informatiky (6 %, 0,9 tis. absolventů odcházejících v roce 2017 na trh
práce).

Největší podíl absolventů maturitních oborů středních škol odcházejících na trh
práce tvoří absolventi oborů technických. Jejich zastoupení v jednotlivých krajích se
ale  výrazně liší,  nejméně jsou  zastoupeni  v  Praze  (11  %),  Karlovarském  (18  %)  a
Libereckém kraji (19 %). Naopak, nejvyšší zastoupení absolventů technických oborů
mezi absolventy maturitních oborů odcházejících na trh práce je v krajích Pardubickém
(35 %), Kraji Vysočina (34 %), Olomouckém (34 %), Zlínském (34 %), Jihočeském (33
%) a Zlínském (31 % absolventů těchto maturitních oborů odcházejících na trh práce).

Absolventi ekonomických oborů tvoří v rámci krajů 13–26 % všech absolventů
maturitních oborů odcházejících na trh práce. Nejméně zastoupení jsou tito absolventi
v krajích Moravskoslezském (13 %), Karlovarském (13 %) a Pardubickém (15 %).
Naopak, nejvyšší zastoupení těchto absolventů najdeme v krajích Plzeňském (26 %) a
Středočeském (24 %).

Specifickou skupinou absolventů maturitních oborů středních škol jsou absolventi
všeobecných programů (gymnázií a lyceí). Zejména absolventi gymnázií odcházejí ve
větší míře do terciárního vzdělávání, nicméně vzhledem masivnímu zastoupení těchto
oborů ve všech krajích jsou absolventi výrazněji zastoupeni i mezi těmi, kteří odcházejí
na  trh  práce.  V  rámci  jednotlivých  krajů jde  o  12–30  %.  Jejich  nejvyšší  podíl  jsme
zaznamenali v Praze (30 %), Karlovarském (23 %) a ve Středočeském kraji (20 %).
Naopak, nejnižší podíl tvoří absolventi všeobecných oborů mezi absolventy maturitních
oborů odcházejících na trh práce na Vysočině (12 %), v Plzeňském (12 %) a Zlínském
kraji (13 %).

Obory služeb jsou z pohledu absolventů maturitních oborů odcházejících na trh
práce v jednotlivých krajích zastoupeny 9–22 %. Nejvyšší podíl absolventů oborů sužeb
nalezneme v Praze (22 %), Ústeckém (21 %) a Karlovarském kraji (20 %). Naopak
nejmenší podíl tvoří tito absolventi v Plzeňském (9 %) a Jihočeském kraji (10 %).

Minimálně 10% zastoupení mezi absolventy maturitních oborů odcházejících na
trh  práce  jsme  pak  v  rámci  jednotlivých  krajů zaznamenali  u  uměleckých  oborů
v Libereckém kraji (11 %), oborů elektrotechnických v Královéhradeckém kraji (10 %)
a oborů zemědělských v Pardubickém kraji (10 %).
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4.3.8 Vývoj počtu absolventů maturitních oborů odcházejících na
trh práce – podle skupin oborů

Počty absolventů technických maturitních oborů odcházejících na trh práce
vzrostou v období 2017–2026 o 18 %. V jednotlivých krajích ale předpokládáme odlišný
vývoj.  Největší  nárůst  předpokládáme  v  Praze  (o  54  %),  Libereckém  (o  47  %),
Plzeňském (o 30 %) a Zlínském kraji (o 29 %). K nejmenšímu nárůstu by mělo dojít
v Karlovarském kraji (5% nárůst) a v Kraji Vysočina dojde dokonce k poklesu počtu
absolventů technických maturitních oborů odcházejících na trh práce (o 2 %).

V rámci ekonomických maturitních oborů dojde v průměru k nárůstu počtu
absolventů odcházejících na trh práce o 14 %, k nejvyššímu procentuálnímu nárůstu
dojde  v  Hlavním  městě Praze  (o  67  %),  ve  Středočeském  kraji  (o  23  %)  a  v  kraji
Plzeňském (o 20 %). Naopak pokles počtu těchto absolventů přepokládáme na Vysočině
(o 16 %), v Libereckém (o 9 %), Olomouckém (o 5 %), Královéhradeckém (o 5 %) a
Jihomoravském kraji (o 2 %).

V případě všeobecných maturitních programů (gymnázia a lycea) předpoklá-
dáme v letech 2017–2026 nárůst počtu absolventů odcházejících na trh práce o 17 %.
Nejvyšší nárůst očekáváme v Praze (o 52 %), Plzeňském (o 44 %) a Středočeském kraji
(o  41  %).  Naopak,  nejpomaleji  budou  počty  těchto  absolventů odcházejících  na  trh
práce narůstat v Karlovarském kraji (o 2 %), kraji Pardubickém (o 10 %) a Zlínském (o
10 %).

U maturitních oborů služeb předpokládáme nárůst počtu absolventů odcházejí-
cích  na  trh  práce  v  průměru  o  24  %.  Nejrychleji  jejich  počty  porostou  v  krajích
Plzeňském (o 97 %), Pardubickém (o 51 %), Středočeském (o 41 %) a Libereckém (o
41 %). Nárůsty menší než 10 % pak očekáváme v Moravskoslezském, Jihomoravském
a Olomouckém kraji, k poklesu jejich počtu pak dojde v Kraji Vysočina (o 11 %).

Výrazněji pak porostou počty absolventů maturitních pedagogických oborů –
v celorepublikovém průměru o 60 %, v krajích Ústeckém, Jihočeském a Pardubickém
dokonce o 100 % a více. Nicméně se ale v absolutních číslech jedná o hodnoty v řádu
pouze desítek absolventů. K výraznějšímu nárůstu dochází i v případě informatických
oborů – v celorepublikovém průměru o 28 %, ve Zlínském kaji se jejich počet více než
zdvojnásobí, téměř dvojnásobného nárůstu dosáhnou i v Praze. K vyššímu relativnímu
nárůstu počtu absolventů maturitních oborů dojde i u oborů společenských (o 70 %),
tyto obory však nejsou ve vzdělávací nabídce všech krajů a navíc se v jednotlivých
krajích jedná o jednotky absolventů. Nárůst zaznamenají i obory umělecké (o 28 %).

4.3.9 Absolventi vyšších odborných škol

Vyšší odborné školy mají ve své nabídce zejména obory zdravotnické, ve kterých
v roce 2017 absolvovalo 1,9 tis. studentů (46 % absolventů VOŠ). Významněji jsou
zastoupeny i obory ekonomické (19 % absolventů) a umělecké (14 %).

K nárůstu počtu absolventů vyšších odborných škol v obrobí 2017–2026 dojde
zejména  v  případě oborů uměleckých,  kde  jejich  počty  porostou  ve  všech  krajích
s těmito obory s výjimkou Libereckého.K nárůstudojde i v případě informatických oborů
v Praze a krajích Pardubickém a Jihočeském. U zdravotnických oborů se situace bude
vyvíjet v jednotlivých krajích odlišně. Výraznější nárůst počtu absolventů očekáváme
pouze v kraji Libereckém a mírný nárůst (spíše stagnaci) v krajích Královéhradeckém a
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Olomouckém. V případě ostatních krajů budou počty absolventů zdravotnických oborů
vyšších odborných škol klesat.
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5. Závěr

Prvotním účelem projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce je
mít k dispozici podkladová data, která vstupují do projekce potřeb trhu práce. Projekce
však zároveň poskytuje informace pro správní úřady, a to nejen z pohledu míry odchodů
na  trh  práce,  ale  vedlejším  produktem  je  projekce  počtu  absolventů škol  a  jejich
odchodů do  dalšího  vzdělávání.  Na  základě dat  vstupujících  do  projekce  se  zároveň
zpracovávají i další podklady pro krajské profily popisující stav vzdělávacího systému
v jednotlivých krajích.

Projekce vychází ze současného stavu, v případě systémových změn v oblasti
struktury vzdělávacího systému, či v případě optimalizace sítě škol v regionech může,
zejména v delším časovém horizontu, dojít k výrazným změnám. Zejména v současné
době, kdy se vede diskuse o tom, jaký podíl žáků má vstupovat do oborů ukončených
maturitní zkouškou, vede se diskuse o podobě maturitní zkoušky a přijímacího řízení do
maturitních oborů středních škol, kdy se mění systém zdravotnických škol apod., bude
nutné, aby se projekce každoročně upřesňovala a zohledňovala nové skutečnosti. Pro
kvalitní každoroční zpracování projekce a její upřesňování je nutné mít i do budoucna
zajištěna podkladová data ze statistik ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se
kterým je nutná i spolupráce metodická zaměřená na systémové změny ve školství.
Zároveň je nutné, aby do projekce vstupovaly i případné nové faktory vycházející
z dlouhodobých záměrů krajů v oblasti vzdělávání a z případných systémových změn na
centrální úrovni.

Spolehlivost projekce počtu absolventů škol, stejně jako projekce absolventů škol
odcházejících na trh práce, závisí na mnoha faktorech. Jedním z hlavních faktorů je míra
stability vzdělávacího systému, resp. zda probíhají systémové změny na úrovni centra.
Těmito změnami jsou zejména opatření vzdělávací politiky týkající se rozvoje či útlumu
nějakého segmentu či oborů, v nedávné době se jednalo např. o znovuzavedení
středoškolského oboru všeobecná zdravotní sestra, tedy oboru, ve kterém absolventi
nově získávají zdravotnickou kvalifikaci. Dalším faktorem je vzdělávací politika daného
kraje, resp. kroky vedoucí k optimalizaci sítě škol a oborů, tedy např. zavádění či rušení
některých oborů, případně nahrazování jedněch oborů jinými. Spolehlivost odhadova-
ného  počtu  absolventů závisí  také  na  celkovém  počtu  absolventů,  kteří  daný  obor
absolvují, a na míře detailu. Pochopitelně čím je obor menší z pohledu absolventů, tím
méně spolehlivý je i odhad, protože jakákoli (i početně nevýznamná) změna zájmu o
obor výrazně ovlivní spolehlivost odhadu. Svoji roli hraje v neposlední řadě i pokusné
ověřování nových způsobů či forem ukončování vzdělávání. Jedním z příkladů může být
například pokusné ověřování možnosti získat výuční list v průběhu vzdělávání se
v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou typu L0 („učební obory s maturitou“),
kdy žáci vzdělávající se v maturitním oboru po třech letech studia mají možnost získat
výuční list v oboru, jehož vlastně nebyli žáky, celkové počty takovýchto absolventů pak
lze  pouze  těžko  odhadnout.  Navíc  tito  absolventi  i  nadále  zůstávají  ve  vzdělávacím
systému a neodcházejí na trh práce, což ze standardních statistik je jen obtížně
zjistitelné a může tedy mírně zkreslit celkové výsledky projekce počtu absolventů i počtu
absolventů odcházejících na trh práce.

Dalším faktorem, který ovlivňuje spolehlivost výsledků projekce absolventů škol
odcházejících na trh práce, zejména v případě absolventů oborů středních škol
ukončených maturitní zkouškou, je absorpční schopnost vysokých a vyšších odborných
škol. Zde velmi závisí na tom, kolik absolventů středních škol jsou tyto školy schopny a
ochotny přijmout ke studiu. Situace zde v posledních letech také velmi ovlivňuje pokles
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zájmu uchazečů o vysokoškolské studium z řad tzv. odložené poptávky. Vysoké školy
jsou pak schopny přijímat daleko větší množství „čerstvých“ absolventů středních škol,
což výrazně ovlivní počet absolventů odcházejících na trh práce.

S  ohledem  na  délku  trvání  projektu  KOMPAS  je  v  tuto  chvíli  možné  porovnat
výsledky  projekcí  a  jejich  spolehlivost  pouze  v  horizontu  1-2  let,  delší  časové  řady
nemáme v současné době k dispozici a nelze tedy vyhodnotit spolehlivost projekce
v delším časovém horizontu.

Projekce  počtu  absolventů škol  v  členění  podle  druhu  vzdělávání  (obory
s výučním listem, resp. „bez maturity“, obory ukončené maturitní zkouškou, obory
vyššího odborného vzdělání) na celorepublikové úrovni se jeví ve dvouletém výhledu
jako spolehlivá, odchylky od skutečnosti se pohybují v případě středního vzdělávání a
středního  vzdělávání  na  úrovni  0,2  %,  resp.  -0,1  %,  v  případě vyššího  odborného
vzdělávání na úrovni 0,4 %. V případě projekce počtu absolventů odcházejících na trh
práce  jsou  projekce  poměrně spolehlivé  u  absolventů oborů středního  vzdělávání  a
středního vzdělávání s výučním listem (odchylka 0,4 %). Projekce počtu absolventů
maturitních oborů odcházejících na trh práce vykazují menší míru spolehlivosti, resp.
dochází k celkovému nadhodnocení počtu absolventů odcházejících na trh práce, což je
ovlivněno zejména vyšší mírou vstupu absolventů středních škol do vysokoškolského
studia, než předpokládá projekce.

Na celorepublikové úrovni dosahuje poměrně vysoké míry spolehlivosti
v dvouletém časovém horizontu i projekce počtu absolventů oborů středního vzdělání a
středního vzdělání s výučním listem na úrovni široce vymezených oborů (první úroveň),
zejména v případě oborů s vyšším zastoupením absolventů (nad tisíc absolventů – od -
2,8% odchylky do 3,1% odchylky). K výraznějším odchylkám dochází pouze v případě
uměleckých  oborů,  které  s  cca  380-400  absolventy  patří  k  těm  početně slabým,  a
v případě programů všeobecného vzdělání (jedná se zejména o praktické školy).  Čím
podrobnější  úroveň třídění,  tím  je  spolehlivost  odhadů nižší,  což  souvisí  zejména
s nahrazováním jedněch oborů jinými na regionální úrovni. Na úrovni podrobně
vymezených oborů (třetí úroveň) se míra spolehlivosti výrazně snižuje v závislosti na
celkovém počtu absolventů dané skupiny oborů.

Obdobná situace je i v případě projekce počtu absolventů oborů středního
vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. U široce vymezených oborů se v případě
skupin s více než tisícem absolventů odchylka projekce a skutečnosti v dvouletém
horizontu pohybuje od -5,5 % do 1,8 %.

Projekce absolventů oborů středního vzdělání a středního vzdělání s výučním
listem odcházejících na trh práce mírně podhodnocuje skutečnost, odchylky skutečného
stavu se pohybují u početně silněji zastoupených široce vymezených oborů od 0,6 % do
5,2 %. Naopak, odhady celkového počtu absolventů široce vymezených oborových
skupin středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou jsou nadhodnoceny, ve
skutečnosti na trh práce odchází daleko méně absolventů, zejména v oborech zeměděl-
ských, zdravotnických a oborů skupiny vzdělávání a výchova. Obdobně jako v případě
projekce absolventů škol i v případě projekce odchodů na trh práce platí, že čím
podrobnější úroveň členění a čím méně je absolventů v daném oboru, tím je spolehlivost
projekce nižší.

V případě krajských projekcí absolventů středních škol podle druhu vzdělávání
jsou odchylky od skutečného stavu ve dvouletém časovém horizontu minimální, mírně
vyšší odchylky se projevují u oborů středního vzdělání a středního vzdělání s výučním
listem pouze v krajích Karlovarském, Královéhradeckém, Pardubickém a Olomouckém
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s maximální odchylkou do 4,5 % - výjimkou je pouze kraj Karlovarský (odchylka cca
9,5 %), u oborů maturitních je vyšší odchylka pouze v kraji Libereckém (5,7 %).

V rámci projekce počtu absolventů odcházejících na trh práce z maturitních
oborů je  projekce ve většině krajů nadhodnocena. Největší  odchylky vykazuje Hlavní
město Praha, kde je projekce nadhodnocena u maturitních oborů o 19 %, a kraj Plzeňský
s 22% odchylkou. V případě nematuritních oborů je projekce počtu absolventů nematu-
ritních oborů odcházejících na trh práce spíše mírně podhodnocena, nejvýraznější
odchylky vykazují kraje Karlovarský (8 %) a Ústecký (7 %).

Obdobně jako v celorepublikovém měřítku i v případě jednotlivých krajů platí, že
projekce  je  tím  spolehlivější,  čím  více  početná,  z  pohledu  počtu  absolventů,  daná
oborová skupina je a čím stabilnější je v kraji situace z pohledu sítě škol a z pohledu
oborové struktury. Zároveň platí, že čím podrobnější je úroveň členění, tím jsou oborové
skupiny menší, a tím je také projekce méně spolehlivá. Pokud se zaměříme na jednotlivé
široce vymezené oborové skupiny, tak v naprosté většině krajů jsou mírně výraznější
odchylky skutečného stavu a projekce v dvouletém časovém horizontu u nematuritních
oborů v případě oborů ICT, technika, výroba a stavebnictví, zemědělských a zdravotnic-
kých.  V  případě maturitních  oborů se  jedná  zejména  o  obory  skupiny  vzdělávání  a
výchova, zemědělské a zdravotnické. U projekce počtu absolventů odcházejících na trh
práce se projekce a skutečnost nejvíce liší u oborů zemědělských a zdravotnických, a to
jak v případě maturitních, tak nematuritních oborů. V případě jednotlivých krajů ale
pochopitelně záleží na tom, jak početně jsou tyto obory zastoupeny z pohledu celkového
počtu absolventů.

Pokud shrneme výsledky projekce počtu absolventů a počtu absolventů škol
odcházejících na trh práce, tak se dá říci, že projekce je nejspolehlivější u větších
oborových skupin a u skupin, u kterých nedochází ani na celorepublikové, ani na krajské
úrovni k výraznějším systémovým změnách. Méně spolehlivá je pak projekce u krajů,
kde dochází k podstatným změnám v síti škol, resp. v oborové struktuře. Navíc do čím
větší podrobnosti se projekce zpracovává, tím se zvyšuje riziko menší spolehlivosti.

Pro další období lze doporučit více se zaměřit na zachycení systémových změn
v projekci. To však nebude možné bez dalších analýz dlouhodobých záměrů krajů
v  oblasti  školství  a  dalších  konzultací  s  odbory  školství  krajských  úřadů –  jiným
způsobem nelze tyto systémové změny podchytit. Zároveň lze doporučit každoročně
vyhodnocovat spolehlivost projekce a na základě tohoto vyhodnocení navrhnout
případně úpravy metodiky, které povedou ke zvýšení spolehlivosti odhadů.
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Mgr. Vladimír Hulík

Popis datové struktury je podrobný a úplný. Zpracování projekce absolventů je založeno
na velmi podrobných vstupních datech z regionálního školství, pokrývá všechny druhy
škol (ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ). Vstupní data pro projekci absolventů vysokých škol
nejsou tak podrobná, ale vzhledem k neexistenci jednotných studijních programů ani
nelze podrobnější data získat.

Výstupy z projekce jsou popsány velmi detailně - ve struktuře projekce obyvatelstva,
projekce absolventů oborů středních škol bez maturity, oborů středních škol s maturitou,
konzervatoří a vyšších odborných škol, bakalářských a magisterských programů
vysokých škol, a to vše v oborové struktuře široce vymezených oborových skupin
ISCED-F 2013 (dvoumístné kódy).

Výsledky jsou popsány i na úroveň krajů ČR a jsou popsány i mezikrajové rozdíly.

Výsledky jsou bez problémů využitelné jako podklad pro tvorbu politik  v oblasti  trhu
práce.  Vzhledem  k  použití  klasifikace  ISCED-F  2013  jsou  pro  oblast  rozhodování  o
oborovém nastavení regionálního školství v jednotlivých krajích výsledky projekce
využitelné jen omezeně (oborová struktura regionálního školství je klasifikována podle
nařízení  vlády  č.  2LL/2OL0  Sb.,  o  soustavě oborů vzdělání  v  základním,  středním  a
vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

RNDr. Michaela Kleňhová

Do projekce vstupují zejména data o uchazečích o vzdělávání/studium, nově přijatých,
žácích a absolventech MŠMT - ať už se jedná o data ze školních matrik, matrik vysokých
škol, nebo z úlohy o přihlášených a přijatých na vysoké školy - dalšími datovými zdroji
jsou demografická data ČSÚ. Vzhledem k tomu, že data o uchazečích, nově přijatých,
žácích a absolventech jsou oficiální data MŠMT a jedná se o vyčerpávající šetření, jde o
kvalitní datových vstup, stejně tak demografická data jsou data publikovaná z oficiálních
statistik.

Vlastní zpracování dat je založeno na metodice, která je stěžejní částí materiálu a která
je  v  materiálu  podrobně rozpracována.  V  rámci  klasifikace  ISCED-F  2013  jsou  data
zpracována až do úrovně podrobně vymezených oborů (třetí úroveň), což může být v
případě některých regionů příliš vysoká úroveň podrobnosti, kdy i minimální změny v
síti škol mohou projekci výrazně ovlivnit. Předpokládám, že tato úroveň podrobnosti je
ale požadována v rámci struktury dat vstupujících do projekce trhu práce.

Součástí  materiálu  jsou  i  vlastní  výstupy  projekce,  ze  kterých  je  zřejmé,  že  takto
zpracovaná data jsou jednak podkladem pro projekce trhu práce, jednak poskytují
zejména krajským autoritám velmi obsažný a podrobný podklad pro jejich další
rozhodování. Zároveň výstupy umožňují porovnání jednotlivých krajů mezi sebou a
vyhodnotit úroveň sítě škol v jednotlivých krajích.

Výběr  indikátorů a  datových  výstupů je  zvolen  vhodně,  charakterizuje  vývoj  počtu
absolventů odcházejících na trh práce jak na národní, tak regionální úrovni.

Závěry jsou stručné, s ohledem na charakter materiálu (metodika) dostačující.

Výsledky jsou využitelné cíleně, zejména pro standardní pravidelné zpracování projekce
počtu  absolventů škol  odcházejících  na  trh  práce.  V  případě systémových  změn  ve
vzdělávacím systému bude však nutný odborný zásah do metodiky projekce.
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Metodika nastavuje obecný rámec zpracování projekce, pro její vlastní zpracování je
však  nutné,  aby  zpracovatelský  tým  měl  příslušné  zkušenosti  a  znalosti  z  oblasti
vzdělávacího systému, aby bylo možné např. nastavovat koeficienty v případě nově
vznikajících, příp. zanikajících oborů.

Pro využitelnost výsledků pro další období je bezpodmínečně nutné mít zajištěny datové
zdroje pro vstup do projekce ve standardizované podobě, resp. mít podepsanou
dohodu/memorandum o předávání dat s MŠMT.


