
Vocabulary U3 Schools the Czech educational 

system 

Školka – kindergarden 
Učit se číst, psát a počítat – learn to read, write 
and count 
Žáci – pupils [pju-pls] 
Chodit do školy od 6 do 15 – go to school from 
the age of 6 to 15 
Povinná školní docházka – compulsory [kom-pal-
s-ri] school attendance 
šestileté děti – six-year-olds 
navštěvovat školu – attend school 
(navštěvovat doktora – see the doctor) 
Zdarma – for free 
Rodiče se musí podílet na výdajích – parents 
have to share the expenses 
Církevní školy- church religious schools [ri-li-džs] 
postižené děti – for disabled children [dis-ejbld] 
základní školy – primary schools 
na prvním stupni – in the first grade  
na 2. stupni – in the 2 grade  
od šesté do deváté třídy – from the 6th to the 
9th year  
V prvních 5 ročnících (třídách)-in the 5five years 
Více učitelů kteří se specializují – more teachers 
who specialize [spe-š-lájz] 
Učí rozdílné předměty – they teach different 
subjects 
Čj, Ma, Fy, Che, Dě, Ze, Bi, Tv, VV, Občanka – 
Czech, Math, Physics, chemistry, History, 
Geography, Biology, PE lessons (physical 
education), Art, civics [si-viks] 
Školní rok začíná 1. září – the school year starts 
on the 1st of September  
Vysvědčení – school report, Udělat přijímací 
zkoušky- pass entrance exams [entráns ig-zems]  
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Ve škole – at school 
Chodím na štřední školu – I go to secondary 
school 
Střední zdravotnická a vyšší zdravotnická škola – 
Secondary medical school and medical college 

[ko-lidž] 

Studenti se připravují na univerzitu nebo na 
budoucí povolání – students prepare for 

University or for their future profession [pro-fe-

šn]/ job 
Studenti dělají maturitu ve čtyřech až pěti 
předmětech – závěrečnou zkoušku – students do 
maturita in 4 or 5 subjects– final exam/ school – 
leaving exam  
Cizí jazyk – foreign language [fo-rn] 
Volitelné předměty – optional subjects – [op-š-nl 
sab-džikts] 
Soukromé školy – privat schools [praj-vit] 
Obchodka – business school 
Učňák (škola pro učně)– school for apprentices 
[@-pren-ty-sis]  
Školy pro kuchaře, pekaře, automechaniky, 
zedníky, kadeřnice - Schools for cooks, bakers, 
mechanics [me-ka-niks], bricklayers [brik-lejrs], 
hairdressers 
Střední odborné školy – Secondary technical 
scchools  
Univerzitní vzdělání trvá 3-6 let – University 
education lasts for 3 to 6 years 
Po ukončení střední školy jdou studenti na – 
After graduation at secondary school students 
go to.. 
Ekonomická VŠ – School of Economics 
Pedagogická VŠ – Teacher´s training School 
Právnická fakulta – Faculty [fe-kl-ty] of law [ló] 
Lékařská fakulta – Faculty of Medicine [me-di-sn] 
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Univerzita končí státnicí – University is finished 
with a state exam 
Studenti obhajují diplomovou práci – students 
defend [dý-fend]diploma thesis [dyp-loma $í-
sis] 
Promoce- Graduation ceremony 
Dostanou diplom – they get a diploma 
Když studujete 3 roky získáte bakalářský titul – 
When you study for 3 years you get Bachelor´s 
degree [be-č-lrs dyg-rý] 
When you study for 5 years you get Master´s 
degree [más-trs dyg-rý] 
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