
 

Systém škol – kde lze najít přehled? 

K drážďanskému systému škol patří školy obecních, zemských 
i volných zřizovatelů. V nabídce jsou všechny druhy škol:  
 
 základní školy,  
 vyšší škol,  
 gymnázia,  
 obecně vzdělávací a praktické speciální školy, 
 odborné školy (učiliště, odborná učiliště, odborné školy, 

odborné střední školy, odborná gymnázia) a  
 školy dalšího vzdělávání (večerní školy). 
 
Zemské hlavní město Drážďany poskytuje více informací na 
internetové adrese www.dresden.de/schulen. V databázi 
jsou tu uvedeny všechny drážďanské školy s nejdůležitějšími 
informacemi. Je zde proto možné vyhledávat školy podle 
jejich typu, části města, profilu, zřizovatele a/nebo učebních 
oborů, což může posloužit jako dobrá pomůcka při volbě 
školy. Přístup k internetu je zdarma k dispozici v pobočkách 
Městských knihoven Drážďany (Städtische Bibliotheken 
Dresden). 
 
 
Začátek školní docházky – na co musím  
 
dbát? 
 
Zahájení školní docházky znamená změnu a vyvolává mnoho 
otázek. Který věk je správný na zahájení školní docházky? Kdy 
a kde je nutno přihlásit prvňáčka do školy? Mohou být žáci se 
zdravotním postižením a bez něho vyučováni společně? Jaká 
podpora existuje? 
 
Na městských internetových stránkách jsou informace k 
rozmanitým tématům, jako například přihlášení do školy, 
fungování družin, zdravotní prevence, specifické poruchy 
učení, problémy ve škole, integrace, pojištění, doprava žáků, 
třídní výlety, osvobození od školného a poskytnutí učebních 
pomůcek zdarma, splnění povinné školní docházky, možnosti 
spolupráce a další. V rubrice „Otázky a odpovědi“ jsou 
podrobně zodpovězeny nejčastější dotazy.  
 
Další informace ohledně začátku školní docházky a fungování 
družin najdete na www.dresden.de/schulbeginn a 
www.dresden.de/kita. 
 
 
 
 
 

Po základní škole – jaké jsou možnosti? 

Po ukončení čtvrté třídy se nabízejí různé cesty – kterou se 
vydat? Volba následné školy po ukončení základního vzdělání 
je v zásadě záležitostí rodičů, resp. zákonného zástupce. Při 
rozhodování, zda zvolit vyšší školu (Oberschule) nebo 
gymnázium, Vám pomohou učitelé základních i vyšších škol a 
obdržíte k tomu podrobné informace.  
 
Jaké cizí jazyky se na nové škole nabízejí? Jaké profily nabízí 
škola jako povinně volitelné předměty? Konkrétní informace 
a poradenství jsou k dispozici při „Dnech otevřených dveří“.  
 
Žákyně a žáci vyžadující zvláštní péči navštěvují buď 
všeobecně vzdělávací školu v rámci inkluzivního vyučování, 
nebo speciální školu se zaměřením na zvláštní péči.  
 
 

Školy se speciálním zaměřením 

 Jazyky Romain-Rolland-Gymnasium 
 Hudba Carl-Maria-von-Weber-Gymnasium 
 Matematika a přírodní vědy Martin-Andersen-Nexö-

Gymnasium 
 Sport Sportoberschule, Sportgymnasium  
 Tanec Palucca Schule Dresden  
 Mezinárodně uznávané ukončení vzdělání Dresden In-

ternational School, Romain-Rolland-Gymnasium, Bertolt-
Brecht-Gymnasium 

 Školy s volným zřizovatelem nabízejí rozmanitou 
nabídku vzdělávání s alternativními metodami učení a 
vyučování. 
 

Škola je za mnou – co bude dál? 

Během posledních let školy se pozornost zaměřuje na 
orientaci na zaměstnání a další studium. Jak by mělo 
pokračovat vzdělávání po škole? Jaké cíle jsou zajímavé? Jak 
jich lze dosáhnout? Nabídka informací a poradenství pro další 
etapy je široká.  
 
 Berufsinformationszentrum Dresden  

www.arbeitsagentur.de 
 JugendBeratungsCenter  

www.dresden.de/jugendberatungscenter 
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 Amt für Wirtschaftsförderung 
www.dresden.de/bosto 

 Schulverwaltungsamt 
www.dresden.de/bsz 

 Bildungsberatung 
www.vhs-dresden.de 

 
 

Žádné ukončené vzdělání – co teď? 

Neukončené školní vzdělání a žádné učňovské místo? V 
tomto případě existuje možnost přihlásit se na rok odborné 
přípravy. Umožňuje nasbírat praktické zkušenosti ve dvou 
profesních oborech a kromě toho získat ukončené vzdělání 
na hlavní škole (Hauptschule). To pak usnadní hledání 
učňovského místa. Více informací na www.dresden.de/bvj. 
  
Ukončení školního vzdělání lze získat i dodatečně na školách 
dalšího vzdělávání. Večerní všeobecně vzdělávací škola 
(Abendoberschule) a večerní gymnázium poskytují šanci na 
získání ukončeného vzdělání na hlavní či reálné škole nebo 
maturity. Více informací na www.dresden.de/schulen. 
 
 

Nezůstat stranou – kde je možné získat 
finanční pomoc?  

Pro děti a mladistvé, kteří žijí v rodinách s nízkým příjmem, je 
k dispozici podpora z balíčku spolkové vlády určeného na 
vzdělávání a účast na školních akcích (Bildungs- und 
Teilhabepaket). O tuto podporu rodiče žádají u města. Děti 
tak nezůstanou stranou a mohou se účastnit různých činností 
a akcí, a to ve škole i ve volném čase. Peníze jsou určeny 
například na obědy, dopravu, výlety a výjezdy, doučování a 
pomoc při učení, školní materiály a rovněž na sport, hudební 
činnost, tanec nebo další volnočasové aktivity. Informace 
získáte na www.dresden.de/bildungspaket. 
 
 

Dotazy a kontakt 

Máte otázky ohledně školních budov, vybavení, struktury 
školy a dalších správních záležitostí?  
 
Landeshauptstadt Dresden 
Schulverwaltungsamt 
Telefon (03 51) 4 88 92 01 
Telefax (03 51) 4 88 92 03 
E-Mail: schulverwaltungsamt@dresden.de 
 
Máte otázky ohledně organizace vyučování, složení tříd, 
plnění učebního plánu a dalších témat školního vzdělávání?  
 
Landesamt für Schule und Bildung 
Standort Dresden  
Telefon (03 51) 8 43 90 
Telefax (03 51) 8 43 93 01 
E-Mail: poststelle@sbad.smk.sachsen.de 
 
Další informace o školním systému ve Svobodném státě 
Sasko, o plánování sítě škol v zemském hlavním městě 
Drážďanech, o číslech a faktech, zákonech a nařízeních a 
rovněž o využití školních sportovních hal najdete na 
internetové adrese www.dresden.de/schulen. 
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