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Entwurf 

8. Oktober 2021 

 

Novi priseljenci s šoloobveznimi 

otroki 

 

Vsi šoloobvezni otroci in mladostniki, ki so se na novo priselili v eno od občin Züricha, imajo 

pravico in dolžnost obiskovati šolo. To velja od samega začetka vašega bivanja in ne glede 

na sam status vašega bivanja. V obvezno šolo spada tudi vrtec. 

Obvezna šola 

Obvezno šolanje traja enajst let, največ do končane osnovne šole. Obveznost šolanja se 

lahko izpolni tudi v zasebnih šolah, ki imajo dovoljenje kantona.  

Otroci, ki so dopolnili štiri leta1, so šoloobvezni v začetku naslednjega šolskega leta in 

začnejo obiskovati vrtec. Kot presečni datum za rojstni dan velja 31. julij. Mladi, ki so 

dopolnili 16 let, so oproščeni obveznega šolanja v kantonu Zürich. Imajo pa pravico 

zaključiti tekoče šolsko leto. 

V javni osnovni šoli ni proste izbire šole: otroci obiskujejo šolo tam, kjer živijo. Lokalni šolski 

organ (šolski svet) razporedi otroke v posamezne šole. Starši lahko prosto izberejo 

zasebno šolo. Stroške zasebne šole nosijo sami.  

Prijava otrok 

Ko se otrok preseli v eno od občin Züricha, ga morajo starši nemudoma prijaviti pri 

lokalnem šolskem organu (šolskem svetu). Ta obveznost velja za vse šoloobvezne otroke 

in mladostnike.  

Po preselitvi družine v kanton Zürich starši takoj stopijo v stik s šolskim svetom, da se 

pogovorijo o vpisu svojega otroka in razjasnijo morebitna vprašanja. 

 

                                                   
1 Primer 

Rojstni dan med …  
 01.08.2019 in 31.07.2020 → vpis v šolsko leto 2024/25 
 01.08.2020 in 31.07.2021 → vpis v šolsko leto 2025/26 
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Naslovi lokalnih šolskih oblasti: 

– za celotni kanton:  

www.zh.ch/schulen 

– za mesto Zürich: 

https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulbehoer-

den.html 

Vpis v šolo 

Šolski svet otroka razporedi v eno od šol. Uprava šole je odgovorna za razporeditev otroka 

v ustrezen razred. Razred naj bo čim bliže starosti otroka. Če otrok govori malo ali nič 

nemško, poleg rednega pouka obiskuje tudi pouk nemškega jezika kot drugega jezika 

(DaZ). Učitelj rednega pouka podpira otroka pri vključevanju v razred in obvladovanju učne 

snovi.   

V nekaterih mestih so tudi tako imenovani "sprejemni razredi". Otroci običajno ostanejo v 

njih največ eno leto. Tam se učijo nemškega jezika in pripravljajo na prehod v redni razred. 

Priprava na vstop v poklicni svet 

Urad za mladinsko in poklicno svetovanje ponuja nasvete in informacije, posebej 

namenjene staršem, ki so se preselili od drugod in govorijo tuji jezik.  

Ponudba se imenuje «Integras». 

 

Za tujejezične mlade, ki se priselijo med 15. in 21. letom starosti, strokovne šole ponujajo 

posebno „leto poklicne priprave na jezik in integracijo“. V tem enoletnem tečaju se mladi 

učijo predvsem nemščine. Pridobivajo pa tudi znanja, ki jih potrebujejo za vstop v srednjo 

šolo ali za poklicno usposabljanje.  

Urad za srednje šole in poklicno usposabljanje ponuja premostitvene ponudbe. Ti tečaji 

premostijo čas med obvezno šolo in začetnim usposabljanjem. Namenjeni so mladim, ki po 

tako imenovani sekundarni šoli (to je višjih razredih osnovne šole) niso našli vajeniškega 

mesta ali za katere je še prezgodaj za izbiro poklica.  

 

 

 

http://www.zh.ch/schulen
http://www.zh.ch/schulen
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulbehoerden.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulbehoerden.html
https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/neu-in-der-schweiz.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/jugend-_und_erwachsenenbildung/integration/berufsvorbereitungsjahr/sprache_und_integration.html
https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/brueckenangebote.html
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Več informacij za starše 

– Informacije za starše o obveznem šolanju v Kantonu Zürich, vključno z vrtcem 

– Pouk nemščine kot drugega jezika 

– Prostovoljni pouk za otroke v maternem jeziku, ki ni nemščina (pouk prvega jezika) 

– Pregled vseh stopenj izobraževalnega sistema v Kantonu Zürich 

– Seznam s povezavami za migrante na področjih integracije, izobraževanja in zaposlitve 

 

https://www.zh.ch/de/bildung/bildungssystem.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/organisation/bildungsdirektion/ajb/biz/formulare-und-merkblaetter/linkliste_fuer_migrantinnen.pdf

