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V Porýní-Falcku musí chodit všechny děti do školy 
(povinná školní docházka). Povinná školní docház-
ka je pro všechny děti, kterým bude do 31. srpna v 
přechodném roce mezi školkou a 1. třídou 6 let.

Existují různé druhy škol. Nejprve chodí všechny 
děti od 1. do 4. třídy do základní školy. Pak na-
vštěvují od 5. do minimálně 9. třídy střední školu 
(druhý stupeň I). Následně mohou navštěvovat 
střední odborné učiliště (učňovskou školu) 
nebo gymnázium.

rychle německy, existují na školách DaZ-kurzy 
(DaZ= němčina jako druhý jazyk). Děti a mla-
diství, kteří nehovoří a nerozumí německy nebo 
jen velmi málo, se zde učí německy až 20 hodin 
týdně. Ve zbývajících hodinách se účastní výuky 
ve svých třídách.

Mnoho škol využívá program 2P. Tak mohou 
zjistit, co nově přicházející žákyně a žáci již 
umějí.

Základní škola (Grundschule)

Žákyně a žáci základní školy navštěvují školu, 
která je příslušná pro jejich bydliště. V základní 
škole se děti učí mimo jiné základní znalosti, jako 
čtení, psaní a počítání.

Ve čtvrté třídě dostanou děti doporučení pro 
další školní docházku. Rozhodnutí o další školní 
docházce ovšem je na rodičích. Školy rodičům 
poradí.

ŠKOLY V
PORÝNÍ-FALCKU

Přicházíte-li se svou rodinou ze zahraničí a 
stěhujete se do Porýní-Falcka, poraďte se 
se školami, který druh školy je pro Vaše dítě 
vhodný. K tomuto pohovoru přineste prosím s 
sebou vysvědčení.

Podpora jazyka

Při vyučování hovoří děti a 
mladiství, učitelky a učitelé 
německy. Aby se děti s jiným 
mateřským jazykem naučily 
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Střední školy

V Porýní-Falcku existují tři druhy 
středních škol: reálná škola 
plus, integrovaná komplexní 
škola (IGS) a gymnázium. Stří-
dání mezi druhy škol je možné 

a může být smysluplné, jestliže je vyučování pro 
dítě příliš těžké nebo příliš lehké.

Reálná škola plus (Realschule plus)

V reálné škole plus mohou žákyně a žáci záhy 
zjistit, o jaké povolání se zajímají (profesní orien-
tace). Po 9. třídě je možné ukončení maturitním 
vysvědčením (ukončení základní školy) a po 10. 
třídě kvalifikované ukončení druhého stupně I 
(tzv. reálné školy). Pak se mohou žákyně a žáci 
vyučit nějakému učebnímu oboru. Po úspěšném 
ukončení 10. třídy s určitým průměrem známek 
však mohou žákyně a žáci navštěvovat i vyšší od-
bornou školu (FOS), učňovskou školu (BBS) nebo 
gymnázium.

Vyšší odborná škola (Fachoberschule, FOS)

Na některých reálných školách plus existuje do-
datečně vyšší odborná škola (FOS). Zde je ve třídě 
11 a 12 vzájemně spojeno vyučování a odborná 

praxe. Existují různá odbor-
ná zaměření, například eko-
nomika a správa, technika 
nebo zdraví a sociální věci.

Ukončením vyšší odborné školy lze studovat 
odbornou vysokou školu nebo začít s vyučením v 
oboru.

Integrovaná komplexní škola  
(Integrierte Gesamtschule, IGS)

Na integrované komplexní škole (IGS) lze získat 
všechna ukončení školy. Po 9. třídě ukončení zá-
kladní školy, po 10. třídě kvalifikované ukončení 
reálné školy (druhý stupeň I), po 12. třídě školní 
části ukončení vysoké odborné školy nebo po 13. 
třídě všeobecné ukončení vysoké školy (maturi-
ta). Rozhodnutí o ukončení školy zůstává na IGS 
dlouho otevřené.

Kombinace  
vyučování a  
odborné praxe
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Na IGS se žákyně a žáci v některých školních 
oborech učí společně, v jiných oborech v kurzech s 
různými výkonovými úrovněmi.

Gymnázium (Gymnasium)

Na gymnázium získávají žákyně a žáci od samého 
začátku prohloubené dovednosti a kompetence, 
aby mohli později studovat na univerzitě nebo začít 
s přípravou na povolání. V Porýní-Falcku navštěvuje 
většina žákyň a žáků gymnázium na 9 let (G9). Na 
mnoha gymnáziích mohou být složeny maturitní 
zkoušky již po 8 letech (G9GTS).

V prvních letech se na gymnáziu žákyně a žáci učí 
ve spojených třídách. V posledních třech letech 
mohou zvolit určité stěžejní body a navštěvovat 
systém kurzů gymnaziální střední školy s cílem 
získat všeobecné ukončení vysoké školy (maturitu).

Učňovská škola (Berufsbildende Schule, BBS)

Učňovské školy (BBS) poskytují mnoho možností 
k profesnímu vzdělávání a získání ukončení školy.

Jestliže mladiství již chodili do školy devět let a 
nemohli ještě získat konečné vysvědčení, mohou 
ukončení učňovské školy učinit v roce odborné pří-
pravy (BVJ). Návštěvou odborné učňovské školy I a 
následným přijetím na odbornou učňovskou školu 
II mohou žákyně a žáci získat ukončením učňov-
ského oboru ve dvou letech kvalifikované ukončení 
druhého stupně. Pokud existují potřebné předpo-
klady, může být následně na učňovských školách 
ukončena i vstupní kvalifikace na univerzitu, nebo 
složena maturita. Školy žákyním a žákům poradí, 
jaká cesta je vhodná. 

Jestliže má být vyučení v oboru, musí být navštěvo-
vána učňovská škola.
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Ukončení vyučením

Existuje více než 300 učňovských 
oborů. Dva až tři a půl roku se 
učí v provozu a v učňovské škole.

Toto duální vzdělávání je zvláštností německého 
školského systému. Touto cestou je také možné 
získat ukončení maturitním vysvědčením nebo 
za určitých předpokladů dokonce kvalifikované 
ukončení druhého stupně I. K započetí profesní-
ho vzdělávání nemusí nutně existovat ukončení 
učňovské školy.



Žákyně a žáci se speciálními vzdělávacími  
potřebami

Pro žákyně a žáky se speciálními vzdělávacími po-
třebami může být zajištěna zvláštní pedagogická 
podpora. Rodiče těchto žákyň a žáků mohou volit 
mezi školou s nabídkou inkluze nebo speciální 
školou. Na speciálních školách a školách s inklu-
zivní výukou mohou být dosažena stejná ukončení 
jako na reálné škole plus nebo zvláštní ukončení 
školy (zejména formou maturitního vysvědčení, 
ukončení školy ve speciálním organizačním stupni 
komplexního vývoje).
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 ■ Polski (Polnisch)
 ■ Português (Portugiesisch)
 ■ Руссĸий (Russisch)
 ■ Română (Rumänisch)
 ■ Српсĸи (Serbisch)
 ■ Español (Spanisch)
 ■ ትግርኛ (Tigrinya)
 ■ čeština (Tschechisch) 
 ■ Türkçe (Türkisch)
 ■ Magyar (Ungarisch)

 ■ Deutsch
(Arabisch)

(Dari)

 ■

 ■

 ■ Bosanski (Bosnisch)
 ■ Български (Bulgarisch)
	■ 中文 (Chinesisch)

العربية

فارسی دری 
 ■ English (Englisch)
 ■ Français (Französisch)
 ■ Ελληνικά (Griechisch)
 ■ Italiano (Italienisch)
 ■ Hrvatski (Kroatisch)

(Paschtu) ■ پښتو



Ministerstvo pro vzdělávání 
(Ministerium für Bildung)
Mittlere Bleiche 61 
55116 Mainz

poststelle@bm.rlp.de
www.bm.rlp.de
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