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Novopríchodzí s deťmi v školskom veku
Všetky deti a mládež v školskom veku, ktoré sa novo prisťahovali do obce kantóna Zurich,
majú právo a povinnosť navštevovať školu. Platí to od začiatku ich pobytu a bez ohľadu na
ich pobytový status. Povinná školská dochádzka zahŕňa aj materskú školu.
Povinná školská dochádzka
Povinná školská dochádzka trvá jedenásť rokov, ale nie dlhšie ako do konca základnej
školy. Povinnú školskú dochádzku možno absolvovať aj v súkromných školách, ktoré sú
povolené kantónom.
Deti, ktoré dosiahli vek štyroch rokov 1, sa na začiatku nasledujúceho školského roka
stávajú školopovinnými deťmi a navštevujú materskú školu. Medzný dátum pre dátum
narodenia je 31. júl. Mladiství, ktorí dosiahli vek 16 rokov, sú v kantóne Zurich oslobodení
od povinnej školskej dochádzky. Majú však právo dokončiť školský rok.
Vo verejných základných školách neexistuje možnosť slobodného výberu školy: Deti navštevujú školu v mieste svojho bydliska. Miestny školský úrad (Schulpflege) prideľuje deti
do jednotlivých škôl. Rodičia si môžu slobodne vybrať súkromnú školu. Náklady na súkromnú školu si však musia hradiť sami.

Registrácia detí
Keď sa dieťa presťahuje do obce v Zurychu, rodičia ho musia okamžite prihlásiť na miestnom úrade pre vzdelávanie (Schulpflege). Táto povinnosť sa vzťahuje na všetky deti a
mladých ľudí v školskom veku.
Keď rodina žije v kantóne Zurich, rodičia sa skontaktujú s vedením školy, aby prediskutovali zápis svojho dieťaťa a objasnili prípadné otázky.
Adresy miestnych vzdelávacích úradov nájdete tu:
●

na celom území kantónu
www.zh.ch/de/bildung/schulen.html#main_locations_copy

●

v meste Zurich
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulbehoerden.html

1

príklad:
dátum narodenia medzi...
01.08.2019 a 31.07.2020
01.08.2020 a 31.07.2021

→ registrácia na školský rok 2024/25
→ registrácia na školský rok 2025/26
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Zapísanie do školy
Školská rada pridelí dieťa do školy. Rada školy je zodpovedná za zaradenie dieťaťa do
vhodnej triedy. Trieda by mala byť čo najviac prispôsobená veku. Ak dieťa hovorí po
nemecky málo alebo vôbec, navštevuje okrem bežnej výučby aj hodiny nemčiny ako
druhého jazyka (DaZ). Učiteľ v bežnej triede podporuje dieťa pri integrácii a "dobiehaní"
učiva v triede.
V niektorých mestách existujú "prechodné triedy". Deti zvyčajne zostávajú v týchto triedach
maximálne jeden rok. Učia sa nemecký jazyk a pripravujú sa na prechod do bežnej triedy.
Príprava na výkon povolania
Úrad pre mládež a kariérne poradenstvo ponúka poradenstvo a informácie špeciálne pre
prisťahovalcov a cudzojazyčných rodičov. Táto služba sa nazýva "Integras".
https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/neu-in-der-schweiz.html
(D/E - v nemeckom a anglickom jazyku)
Pre cudzojazyčných mladých ľudí, ktorí prichádzajú vo veku od 15 do 21 rokov, ponúkajú
školy pre výber povolania špeciálny "rok jazykovej a integračnej prípravy". V tomto jednoročnom kurze sa mladí ľudia učia najmä nemčinu. Okrem toho získajú vedomosti potrebné
na vstup na strednú školu alebo do odborného vzdelávania.
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/jugend-_und_erwachsenenbildung/integration/berufsvorbereitungsjahr/sprache_und_integration.html
Úrad pre stredoškolské vzdelávanie a odbornú prípravu ponúka preklenovacie kurzy. Tieto
kurzy preklenujú obdobie medzi povinnou školskou dochádzkou a počiatočným vzdelávaním. Sú určené mladým ľuďom, ktorí si po škole nenašli učňovské vzdelanie alebo pre
ktorých je príliš skoro vybrať si povolanie.
https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/brueckenangebote.html
Ďalšie informácie pre rodičov
Informácie pre rodičov o základných školách v kantóne Zurich vrátane materských škôl.
https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule.html#main_furtherinformation
Vyučovanie nemčiny ako druhého jazyka
https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-besonderer-bildungsbedarf.html#533907062
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Dobrovoľné vyučovanie iného ako nemeckého materinského jazyka (prvý jazyk)
https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-ergaenzende-unterrichtsangebote/heimatliche-sprache-und-kultur-hsk.html#-1217491093
Prehľad všetkých úrovní vzdelávacieho systému v kantóne Zurich
https://www.zh.ch/de/bildung/bildungssystem.html (D/E)
Zoznam odkazov pre migrantov o integrácii, vzdelávaní a práci
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/organisation/bildungsdirektion/ajb/biz/formulare-und-merkblaetter/linkliste_fuer_migrantinnen.pdf

