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Příloha 1 – Klasifikace K-ZAM 

aa0013 profese KZAM 

23320 

11 

Učitelé předškolní výchovy 

23322 odborná učitelka mateřské školy 

23329 Učitel předškolní výchovy jinde neuvedený 

33202 učitelka mateřské školy 

23310 

12 

Učitelé základních škol 

23313 učitel základní školy pro 1. stupeň 

23314 učitel odborných předmětů pro 2. stupeň základní školy 

23316 výchovný poradce na základní škole 

23319 Učitel základní školy jinde neuvedený 

23210 

13 

učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 

23214 učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední a vyšší školy 

23215 výchovný poradce na střední škole 

23220 učitelé odb. předmětů 

23222 učitel pověřen řízením odloučeného pracoviště teoretického vyučování na SOU 

23224 vedoucí učitel místně odloučeného pracoviště SOU pro teoretické i praktické vyučování 

23225 učitel odborných předmětů střední, vyšší školy 

23226 učitel pověřený správou a vedením školního statku, polesí 

23227 vedoucí oboru konzervatoře, učitel 

23228 vedoucí dílen, učitel 

23232 učitel praktického vyučování střední školy 

23410 

14 

Učitelé všeob.vzděl.předmětů na speciál.školách(vč.učitelů spec.ZŠ,předšk.vých.) 

23414 učitelka speciální mateřské školy 

23415 učitel 1. stupně pomocné školy 

23416 učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně speciální školy 

23417 učitel všeobecně vzdělávacích předmětů speciální střední školy 

23418 vychovatel výchovných zařízení pro mládež zvláštní péče odborný 

23421 učitel odborných předmětů speciální školy 

23422 učitel odborných předmětů speciální střední školy 

23431 vedoucí dílen na speciální střední škole 

23432 učitel praktického vyučování na speciální střední škole 

23434 učitel ve speciálním pedagogickém centru 

33411 

15 

vrchní mistr řídící místně odloučené pracoviště praktického vyučování 

33412 vedoucí pracoviště praktického vyučování 

33414 mistr odborné výchovy střediska praktického vyučování 

33415 mistr odborné výchovy výchovného ústavu pro mládež 

33419 ??? 

23530 

16 

Učitelé základních uměleckých škol (vč. soukromých učitelů uměleckých předmětů) 

23532 učitel základní umělecké školy 1. stupně 

23533 učitel základní umělecké školy 2. stupně 

23534 vedoucí oboru základní umělecké školy, učitel 

23539 Učitel základních uměleckých škol jinde neuvedený 

23542 učitel jazykové školy 

23543 učitel těsnopisného ústavu 

23549 Učitel jazyků jinde neuvedený 

23563 učitel zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 

Zdroj: MŠMT, 2017 



Příloha 2 – Klasifikace CZ-ISCO 

AA0013 CZ-ISCO 

23107 Učitelé na vyšších odborných školách 

23201 Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) 

23202 Učitelé praktického vyučování (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) 

23203 Učitelé odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) 

23301 Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách  

23302 Učitelé na konzervatořích 

23303 Učitelé na 2. stupni základních škol  

23410 Učitelé na 1. stupni základních škol  

23411 Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol) 

23412 Učitelé v přípravných třídách základních škol 

23420 Učitelé v oblasti předškolní výchovy 

23521 Učitelé v mateřských školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami  

23522 Učitelé na základních školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami  

23523 Učitelé na středních školách a konzervatořích pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

23524 Učitelé na vyšších odborných školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Zdroj: MŠMT, 2017 

 


