
 

Zůstane mi po maturitě status studenta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      =  z pohledu školy (školský záko n )                =  z pohledu zákona o státní sociální podpoře 

V ýdělečn á čin nost =  O SV Č a čin nost v Č R , která zakládá účast n a n em o cenském  pojištění 

 

G rafika je na ší interpreta cí školského zá kon a, záko na o státní sociáln ě podpoře a dalších norem , doporučujem e vše 
konzultovat s příslušným i ú řady a zdravotní pojišťo vn ou . Schém a zobrazuje pravidla  pro školy s akredita cí M ŠM T v ČR  za 
podm ínky věku do 26 let, pro ostatní případ y doporučujem e náš člá n ek na w w w .Ka m P oM aturite.cz. 

 

Přestáváte být studentem den po dni, kdy jste úspěšně vykonali maturitní zkoušku.

Studentem školy jste do 30. 6.

Jaké další možnosti máte pro 
zachování statusu studenta?

Druhá kola přijímacího řízení na 
VŠ, nově akreditované programy, 

soukromé VŠ

Vyšší odborná škola

Pomaturitní jazykové studium v denní 
formě - nutno zahájit do konce roku 
po první vykonané maturitní zkoušce

Neodmaturoval/-a jsem 

Jdu na náhradní 
termín

Jste považováni 
za studenta až 
do dne konání 

zkoušky

Jdu na opravný 
termín

Máte status 
studenta do 

konce prázdnin

Maturitu mám za sebou 

Pokračuji na VŠ

Jste považováni za studenta až do 
zápisu ke studiu, i pokud o 

prázdninách vykonáváte výdělečnou 
činnost.

Forma studia a výdělečná 
činnost/podpora nemá vliv na status 

studenta až do ukončování studia.

Pokračuji na pomaturitní 
studium jazyků (denní forma), 

VOŠ, SŠ

Kombinované/dálkové studium 
SŠ/VOŠ: Pokud vykonáváte 
výdělečnou činnost/pobíráte 

podporu, ztrácíte status studenta. 

Denní studium SŠ, VOŠ, pomaturitní 
studium jazyků: Můžete vykonávat 

výdělečnou činnost i pobírat podporu

Jdu vydělávat/podnikat/mám 
nárok na podporu

Pokud o prázdninách celý měsíc 
pobíráte podporu nebo vykonáváte 
výdělečnou činnost, ztrácíte status 
studenta, jinak jej máte do 31. 8.


