
 

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.



 

Ukončil jsem maturitou studium na střední 

škole – jsou s tím spojeny nějaké povinnosti 

vůči pojišťovně? 

Pokud po složení maturitní zkoušky v řádném termínu nebudete pokračovat ve studiu, 

platí za vás stát pojistné jako za nezaopatřené dítě do konce školního roku a v době 

bezprostředně navazujících posledních školních prázdnin. Důležité ovšem je, že v době 

prázdnin nevykonáváte po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemáte nárok na 
podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. 

Pokud budete pokračovat bez přerušení v dalším studiu, jste nezaopatřeným dítětem po 
dobu od skončení studia na střední škole do dne, kdy se stanete studentem vysoké 

školy (a pak dále jako student VŠ, max. ale do věku 26 let). Nástup ke studiu musíte své 
zdravotní pojišťovně oznámit a doložit (do 8 dnů). 

Pokud po ukončení školy nenastoupíte ihned po prázdninách do zaměstnání nebo 

nezačnete podnikat, nepřihlásíte se mezi uchazeče o zaměstnání, patříte do kategorie 
osob bez zdanitelných příjmů. To musíte oznámit své zdravotní pojišťovně a začít si platit 

sám pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). 
 

Neudělal jsem maturitu. Co to pro mě 

znamená ohledně zdravotního pojištění? 

Pokud jste nevykonal maturitu v určeném termínu a byla vám povolena opravná zkouška, 
jste považován za nezaopatřené dítě (a stát za vás platí pojistné) do konce školního roku a 

případně pak i do 31. 8. Podmínkou je, že po celý kalendářní měsíc v době prázdnin 

nevykonáváte výdělečnou činnost, nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo 

podporu při rekvalifikaci (nebo na sebe tyto skutečnosti nenavazovaly tak, že trvaly po celý 
kalendářní měsíc). Tato podmínka neplatí, pokud budete bezprostředně pokračovat ve 
studiu na VŠ. 

Po opravné zkoušce tedy mohou nastat dvě situace. 

Uspějete a budete pokračovat bez přerušení v dalším studiu – stát za vás platí pojistné po 
dobu od skončení studia na střední škole do dne, kdy se stanete studentem vysoké školy, 

bez ohledu na výdělečnou činnost. Nástup ke studiu musíte své zdravotní pojišťovně 
oznámit a doložit (do 8 dnů). 

https://www.vzp.cz/platci/informace/obzp/povinnosti-obzp/oznamovaci-povinnost
https://www.vzp.cz/platci/informace/obzp


Neuspějete a nebudete pokračovat ve studiu – stát za vás platí pojistné do 30. června, 

případně dále po dobu navazujících školních prázdnin, pokud po celý kalendářní měsíc 

prázdnin nevykonáváte výdělečnou činnost ani nemáte nárok na podporu 
v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Zcela jistě budete muset řešit svoje 

pojištění za měsíc září. Pokud nenastoupíte do zaměstnání, nezačnete podnikat, 

nepřihlásíte se mezi uchazeče o zaměstnání apod., pak patříte do kategorie osob bez 
zdanitelných příjmů. To musíte oznámit své zdravotní pojišťovně a začít si platit sám 

pojistné jako OBZP. 
 

Do kdy platí stát pojistné za studenta, který 

se rozhodl studium nedokončit? 

Při ukončení studia střední školy v průběhu školního roku jste nezaopatřeným dítětem (a 
pojistné za vás tedy platí stát) pouze do dne ukončení studia. 

Pokud dokončíte celý ročník střední školy a dál ve studiu už vůbec nepokračujete (tedy 
studujete do 30. 6.), jste považován za nezaopatřené dítě až do 31. 8. daného 

kalendářního roku, pokud po celé prázdninové kalendářní měsíce nebudete osobou 

výdělečně činnou nebo nemáte po uvedenou dobu nárok na podporu v nezaměstnanosti 
nebo podporu při rekvalifikaci. Kdybyste pak bezprostředně pokračoval ve studiu na jiné 
škole, tuto podmínku o prázdninách splnit nemusíte (můžete být výdělečně činný). 

Na vysoké škole je student nezaopatřeným dítětem do dne, kdy bylo škole/fakultě 

doručeno jeho písemné prohlášení o zanechání studia. 

Připomínáme, že pojištěnec musí zdravotní pojišťovně oznámit všechny skutečnosti 

rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné – zde tedy oznámit 

ukončení studia. Pokud pak nebudete zaměstnán, nebudete podnikat a ani za vás nebude 

platit pojistné, stát, musíte si ho začít platit jako OBZP. 
 

https://www.vzp.cz/platci/informace/povinnosti-platcu-metodika/obzp/oznamovaci-povinnost
https://www.vzp.cz/platci/informace/obzp
https://www.vzp.cz/platci/informace/obzp

