
 

 

Povinná školní docházka 
 
Pro všechny děti a mladistvé, kteří mají trvalé bydliště ve 
svobodném státě Sasko, platí zákonem stanovená povinná 
školní docházka. Tato zahrnuje pravidelnou účast na 
vyučování a na ostatních povinných školních akcích. 
 

Přihlášení 
 
Rodiče jsou povinni přihlásit své školou povinné děti ke školní 
docházce u  
 
Saské vzdělávací agentury (Sächsische Bildungsagentur), 
regionální pobočka Drážďany 
Oddělení 2 - Školy  
Großenhainer Straße 92, 
01127 Dresden 
Telefon: 0351 8439-0 
 
Úřední hodiny: úterý, od 13 do 18  
 
hod. 
 
Při přihlášení je zapotřebí předložit průkaz nebo pas osoby 

pečující o dítě, která přihlášení provádí, dále rodný list dítěte a 

poslední školní vysvědčení, které bylo žákovi vystaveno v zemi 

jeho původu. Regionální pobočka Saské vzdělávací agentury v 

Drážďanech informuje rodiče a jejich děti o možnostech 

vzdělávání ve svobodném státě Sasko a poskytuje individuální 

poradenství ohledně jejich školního vývoje. Kromě toho 

ověřují příslušní koordinátoři této regionální pobočky u žáků s 

migračním pozadím nutnost návštěvy přípravné třídy, a také 

jestli je ze strany rodičů požadovaná podpora výuky jazyka 

země jejich původu.            

 

Přípravná třída 
 
Všichni žáci různých národností, kteří neovládají nebo ovládají 
německý jazyk jenom nedostatečně, navštěvují nejdříve tzv. 

„přípravnou třídu“. Tady se učí němčinu jako druhý jazyk a 
připravují se na přestup do běžné třídy jejich věkové katego-
rie. Dětem a mladistvým je k dispozici speciální učitel- mentor, 
který je doprovází na cestě ke školnímu a sociálnímu 
začlenění.      
 

Postupná integrace 
 
Po čtyřech až šesti týdnech přicházejí žáci přípravné třídy 
poprvé na hodinu do své budoucí běžné třídy. Při výběru 
předmětů jsou zohledněny jejich speciální zájmy a sklony, aby 
jim byl usnadněn začátek vzdělávání v běžné třídě. Čím lépe se 
vyvíjí kontakt se spolužáky a čím více se upevňují znalosti 
německého jazyka, tím větší je účast na vyučování v běžné 
třídě. Přestup do běžné třídy až po úplnou integraci probíhá 
zcela individuálně a tento proces je zpravidla ukončen po 
jednom školním roku. Pak se žák vzdělává podle běžného 
učebního plánu a jeho výkony jsou také hodnoceny známkami. 
Jeho školní vývoj pokračuje na základě stejných možností jako 
u jiných žáků. Speciální učitel- mentor nabízí i nadále 
poradenství ohledně dodatečných možností podpory ve 
vzdělávání (např. pokračující kurzy německého jazyka).               
 

Výuka jazyka země původu 
 
Jazykový potenciál dětí, které vyrůstají dvou- a vícejazyčně, je 
vnímán jako speciální nadání, které je zapotřebí co možná 
nejlépe podporovat. Proto svobodný stát Sasko poskytuje 
těmto dětem v rámci dostupných zdrojů možnost navštěvovat 
fakultativně výuku jednoho jazyka země jejich původu (např. 
arabsky, bulharsky, čínsky, italsky, persky, polsky, rusky, 
španělsky, turecky, vietnamsky). 
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