
 

Povinná školní docházka 

Pro všechny děti a mládež, které bydlí ve Svobodném státě 
Sasko, platí ze zákona povinnost školní docházky. Tato 
povinnost zahrnuje pravidelnou návštěvu výuky i ostatních 
povinných školních akcí. 
 

Začátek povinné školní docházky 

Povinnost školní docházky platí pro děti, které dosáhnou věku 
šesti let do 30. 6. příslušného kalendářního roku (rok zahájení 
školní docházky). Tyto děti musí být přihlášeny na základní 
školu (Grundschule) ve svém obvodu k nástupu do první třídy 
(řádné zahájení školní docházky). 
 
Povinnost školní docházky platí i pro děti, které dosáhnou 
věku šesti let do 30. 9. příslušného kalendářního roku (rok 
zahájení školní docházky) a které byly svými rodiči přihlášeny 
na základní školu v příslušném obvodu.  
 
Děti, které dosáhnou věku šesti let až po 30. 9. příslušného 
kalendářního roku (rok zahájení školní docházky), mohou být 
přijaty na základní školu na žádost rodičů, pokud jsou zralé po 
stránce duševní i fyzické (předčasné zahájení školní docházky). 
 

Ukončení povinné školní docházky 

Povinná školní docházka trvá vždy do dosažení věku 18 let. 
Učni/žáci odborných škol mají povinnost školní docházky až do 
ukončení svého odborného vzdělávání. 
 

Speciální poradenství při vzdělávání  

Speciální poradenství při vzdělávání je důležitým opatřením 
pro integraci do každodenního života ve škole dětí a mládeže, 
pro které není němčina mateřským jazykem. Zemský úřad pro 
školu a vzdělávání (Landesamt für Schule und Bildung), 
pobočka Drážďany, poskytne rodičům a dětem informace o 
možnostech vzdělávání ve Svobodném státě Sasko a 
individuální poradenství týkající se školní docházky a 
vzdělávání. 
 
Kromě toho odpovědní referenti Zemského úřadu pro školu 
a vzdělávání, pobočka Drážďany, ověří, zda je nutné, aby dítě 
navštěvovalo přípravnou třídu, a zjistí, zda si rodiče přejí 
podporovat u dítěte výuku mateřského jazyka. 
 
Než budou děti moci navštěvovat školu, musí rodiče přihlásit 
své školou povinné děti ke speciálnímu poradenství na 
Zemském úřadě pro školu a vzdělávání v Drážďanech. 
Přihlásit se lze na e-mailové adrese 

daz-bildungsberatung-d@lasub.smk.sachsen.de  
nebo poštou  
na adresu Zemského úřadu pro školu a vzdělávání,  
pobočka Drážďany 
 
Kontakt: 
Landesamt für Schule und Bildung, Standort Dresden, 
Abteilung 2 - Schulen 
Großenhainer Straße 92, 
01127 Dresden 
Telefon: (03 51) 84 39-113 
 
Návštěvní doba: pondělí 9:00–11:00 hod. a 13:00–16:00 hod., 
žádáme vás o předchozí domluvu 
 
Na schůzku speciálního poradenství prosím přineste tyto 
dokumenty:  
 
- doklad totožnosti nebo pas osoby pečující o dítě, která dítě 
přihlašuje 
- potvrzení o přihlášení dítěte k pobytu  
- poslední školní vysvědčení, vystavené žákovi v zemi původu 
 

Přípravná třída 

Všichni žáci různých národností, kteří neovládají německý 
jazyk nebo jej neovládají dostatečně, navštěvují nejprve 
přípravnou třídu. Zde se učí němčinu jako druhý jazyk a 
připravují se na přechod do běžné třídy. 
 
Učitel, který se zde o děti a mládež stará, jim stojí po boku při 
jejich začleňování do školního života. 
 

Postupná integrace – vyučování v 
mateřském jazyce 

Jazykový potenciál dětí, jež vyrůstají ve dvojjazyčném nebo 
vícejazyčném prostředí, považujeme za obrovskou výhodu 
a velmi jej podporujeme. Svobodný stát Sasko proto nabízí 
v rámci dostupných zdrojů pro tyto děti nepovinné vyučování 
jejich mateřštiny.  
 
Informace o tomto vyučování obdržíte prostřednictvím svých 
škol. 
 
 

Školní zdravotní prohlídka  

Zdraví je pro učení našich dětí důležitým předpokladem. 
Školský zákon proto ukládá povinnost, aby děti absolvovaly 
zdravotní prohlídky u školního lékaře. 
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Tyto preventivní lékařské prohlídky před přijetím do školy 
provádějí lékaři zdravotního úřadu u všech dětí v roce před 
zahájením školní docházky. 
 
Doba, kdy je možné dítě takto vyšetřit, začíná po jeho 
přihlášení do školy a trvá několik měsíců. Nabídky termínů jsou 
k dispozici již během přihlašování do školy. Během prohlídky 
doprovází dítě nejméně jedna pečující osoba. Prohlídka se 
většinou koná v místě poradenství lékařské služby pro děti a 
mládež.  
 
Prohlídka zahrnuje komplexní tělesnou prohlídku (tak jako 
u preventivních lékařských prohlídek). Hravou formou se 
posoudí vývoj dítěte s ohledem na školní zralost. Součástí 
prohlídky je i poradenství rodičům ohledně mnoha otázek 
týkajících se začátku školní docházky a vývoje dítěte. 
 
Během školní docházky jsou v nabídce další prohlídky školním 
lékařem. 
 
Pokud děti kvůli nemoci často a/nebo dlouho chybí ve škole, 
lze se obrátit na lékaře pro děti a mládež a vyžádat si od něj 
poradenství a posudky. 
 
Jako rodiče si kromě toho můžete nechat v otázkách zdraví 
a školní docházky poradit ve zdravotním úřadu. 
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