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Bavorský školský systém
Pozdravení
Vážení rodiče,
chceme každé dítě co nejlépe podporovat. Z tohoto
důvodu náš diferencovaný bavorský školský systém
umožňuje různé formy vzdělávání. Tento leták vám poskytuje přehled o různých možnostech, které vaše dítě po
ukončení prvního stupně základní školy má.
Školský systém v Bavorsku nabízí od pátého ročníku
možnosti dalšího vzdělávání a ukončení každého stupně
nabízí možnost pokračovat v odborném vyučení nebo
zaměření na vyšším stupni vzdělání – až k maturitě.

Diferencovaný bavorský školský systém poskytuje ty
nejlepší podmínky k tomu, aby vzdělání vašeho dítěte
odpovídalo jeho osobnímu rozvoji. Správná škola je taková,
která dá vašemu dítěti nejlepší šance na rozvoj jeho osobního talentu a umožní mu radostné a úspěšné studium.
Přejeme vám a vašemu dítěti vše nejlepší na jeho cestě
ke vzdělání!

Prof. Dr. Michael Piazolo,
Bavorský státní ministr pro vzdělávání

Anna Stolz, Státní tajemnice na
Bavorském ministerstvu pro vzdělávání

Diferencovaný bavorský školský systém
První stupeň základní školy (ZŠ) je první společnou
školou pro všechny děti. Po ukončení prvního stupně ZŠ
následuje přechod na školy poskytující další vzdělávání:
druhý stupeň ZŠ, reálná škola nebo gymnázium. Obchodní
škola může být navštěvována od 6. ročníku.
Přestup mezi různými typy škol, které poskytují další
vzdělávání, je možný, pokud tomu odpovídají schopnosti
dítěte. Každý dosažený stupeň vzdělání otevírá nové
cesty a navazující vzdělávací možnosti.
Speciální školu navštěvují děti a dospívající, kteří mají
speciální vzdělávací potřeby z důvodu poruchy řeči,
učení, emocionálního a sociálního rozvoje, sluchu, zraku,
fyzického a motorického vývoje a také duševního vývoje.
Nemocniční školy vyučují žáky a žákyně, kteří se nacházejí v nemocnicích nebo podobných zařízeních.

Po ukončení druhého stupně ZŠ
(Úspěšné ukončení ZŠ po 9. ročníku):
• Odborné vzdělávání:
– v rámci „duálního systému“: učňovská škola
– denní formou: škola s odborným zaměřením
– následně: odborná škola, odborná akademie nebo
střední odborná škola typu BOS
Po ukončení druhého stupně ZŠ nebo reálné školy
po 10. ročníku:
• Odborné vzdělávání:
– v rámci „duálního systému“: učňovská škola
– denní formou: škola s odborným zaměřením
– následně: odborná škola, popř. odborná akademie
nebo střední odborná škola typu BOS
• střední odborná škola typu FOS
• gymnázium (vyšší stupeň)

Poradenství a pomoc
Při rozhodování o volbě dalšího typu školy vás podpoří
učitelé prvního stupně základní školy poskytnutím intenzivního poradenství a zprostředkováním informací. Další
informace vám poskytnou výchovní poradci škol poskytujících další vzdělávání (tzv. „přechodoví kouči“), v případě
potřeby i na vaší základní škole, a také učitelé škol poskytujících další vzdělání.

Navíc vám při volbě dalšího vzdělávání pomohou výchovní
poradci, školní psychologové a státní poradny.
státní poradny:
» www.schulberatung.bayern.de

FachFach akademie schule

Maturita – oprávnění k vysokoškolskému studiu
ve všech nebo vybraných oborech/oprávnění ke
studiu na FH
Oprávnění k vysokoškolskému
studiu ve všech oborech1
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Nyní plánujte online:
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infografik-tschechisch

Tyto typy škol umožňují přijetí na
vysokou školu

Přípravný kurz/
přípravný ročník 2

Berufsschule im
dualen System

VK 5 M 10

7
6

Förderschule

9

WirtM 9 schaftsschule
M 8 2-, 3- und
M 7 4-stufig
Vorklasse

Mittelschule

5

Schule für Kranke

10
8
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Tyto typy škol umožňují získat
dokončené sekundární vzdělání I
(zkouška po 10. ročníku)
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Förderschule

Přestup na další školy

Grundschule

Základní škola je první a
společná škola

Ročník

Předškolní vzdělávání a výchova
(např. přípravný kurz Deutsch 240; zařízení rané péče)

1	Ke školnímu roku 2018/2019 došlo počínaje 5. a 6. ročníkem k přechodu na devítileté gymnázium. První
ročník devítiletého gymnázia bude ve školním roce 2025/26 absolvovat maturitu ve 13. ročníku. Otevírá se
možnost zkrátit učební dobu individuálně na osm let.
2	Před nástupem na tzv. „Berufliche Oberschule“ (střední odborná škola) jsou nabízeny přípravné kurzy
(dálkové studium) a přípravné ročníky (prezenční studium; na BOS také za účelem dodatečného absolvování zkoušky po 10. ročníku, a tedy získání dokončeného sekundárního vzdělání I).

březen 2022

Předškolní vzdělávání
připravuje na přechod na
základní školu.

3	Uváděcí třídy jsou zřizovány pro vhodné absolventy „Realschule“ (2. stupeň zákl. školy – 5. 10. tř.), Wirt
schaftsschule (obchodní akademie, 7.–10. tř.) nebo „Mittelschule“ (2. stupeň zákl. školy – 5.–9./10. třída)
s dokončeným sekundárním vzděláním I, jako uváděcí fáze do kvalifikační fáze středního vzdělávání.
Úspěšné absolvování opravňuje ke vstupu do kvalifikační fáze.
4	Úspěšné absolvování základního školního vzdělání (zkouška na konci „Mittelschule“) nebo tzv. „qualifizierender Abschluss der Mittelschule“ (dobrovolná zkouška s vyššími nároky než prostý „Mittelschulabschluss“
5	Přípravné ročníky VK1 a VK2

