
INFORMACE PRO ABSOLVENTY VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 

1. Student přestává být studentem vyšší odborné školy v souladu s § 102 odst. 7 zákona 

č. 561/2004 Sb. dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykoná absolutorium.  

 

2. Nevykonal-li student úspěšně absolutorium, zachovávají se mu práva a povinnosti 

studenta vyšší odborné školy do 30. června školního roku, v němž měl vzdělávání 

řádně ukončit. 

 

3. Kdy může jít student na úřad práce?  

Podle § 25 odst. 1 písm. s) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, může být uchazečem o zaměstnání, pokud tento zákon nestanoví jinak, pouze 

fyzická osoba, která není fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání.  

Soustavná příprava na budoucí povolání není v zákoně č. 435/2004 Sb. definována, proto je 

nezbytné vycházet z jiných právních předpisů v působnosti Ministerstva práce a sociálních 

věcí. Podle § 12 odst. 2 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 

pozdějších přepisů, se studium na vyšší odborné škole považuje za soustavnou přípravu na 

budoucí povolání. V § 13 tohoto zákona je dále stanoveno, že za dobu soustavné přípravy na 

budoucí povolání je považována také doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní 

zkoušky, je-li tato zkouška konána v květnu nebo v červnu, do konce období školního 

vyučování školního roku, v němž byla taková zkouška konána; to platí též, bylo-li v květnu 

nebo v červnu konáno absolutorium, a doba školních prázdnin bezprostředně navazující na 

tuto dobu, pokud se nejedná o výjimky uvedené v § 13 odst. 3 tohoto zákona, kde je v písm. 

b) uvedeno, že nelze považovat za soustavnou přípravu na budoucí povolání na střední škole 

výše uvedenou dobu školních prázdnin, pokud dítě mělo po celý kalendářní měsíc nárok na 

podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. V případě úspěšně vykonaného 

absolutoria v měsíci červnu, pokud dotyčná osoba nepokračuje následující školní rok v dalším 

studiu, záleží tedy na tom, kdy se na úřad práce přihlásí - buď může mít status osoby 

soustavně se připravující na budoucí povolání do 1. 9. a teprve poté se přihlásit na úřad 

práce, nebo se může na úřad práce přihlásit již od 1. 7. roku, kdy v červnu vykoná 

úspěšně absolutorium.  

Pro případ, kdy student nevykonal úspěšně absolutorium, platí z pohledu právních předpisů 

Ministerstva práce a sociálních věcí, že student vyšší odborné školy se soustavně připravuje 

na budoucí povolání po dobu, kdy je studentem vyšší odborné školy, t.j. podle § 102 odst. 7 

zákona č. 561/2004 Sb. do 30.června školního roku, v němž měl vzdělávání řádně 

ukončit. Po tomto datu se, pokud nepokračuje následující školní rok v dalším studiu, může 

stát uchazečem o zaměstnání na úřadu práce, resp. není považován za osobu soustavně se 

připravující na budoucí povolání (viz taktéž § 13 odst. 3 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb.).  

4. Do kdy platí za studenta stát sociální a zdravotní pojištění? 

Pokud se týče veřejného zdravotního pojištění, zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, odkazuje při vymezení pojmu nezaopatřenosti dítěte (pod kterou je zahrnuta 

i soustavná příprava na budoucí povolání) na zákon č. 117/1995 Sb. (viz výše), takže po dobu, 

kdy je student-fyzická osoba považován za soustavně se připravujícího na budoucí 



povolání podle zákona č. 117/1995 Sb., je za něho plátcem veřejného zdravotního 

pojištění stát.  

V případě pojištění sociálního zabezpečení je situace obdobná. Zde je třeba odkázat na 

definování "osoby soustavně se připravující na budoucí povolání" v zákoně 155/1995 Sb., 

o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 22 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 155/1995 Sb. je za soustavnou přípravu na budoucí povolání považována také - "doba od 

úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v měsíci 

květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku v němž byla takováto 

zkouška konána, též, bylo-li v měsíci květnu nebo červnu konáno absolutorium" a podle § 22 

odst. 2 písm. c) tohoto zákona je za soustavnou přípravu na budoucí povolání považována 

idoba školních prázdnin bezprostředně navazující na skončení studia nebo dobu uvedenou 

v písm. b), pokud dítě po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu 

uvedeném v § 27 ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, 

nestalo-li se studentem vysoké školy.  

 


