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O VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU, MATURITĚ

A STUDIU UČITELSTVÍ MATEMATIKY

V BAVORSKU

ČÁST 1

Martina Kašparová, Lukáš Honzík,
Jaroslav Hora, Šárka Pěchoučková1

Úvod

Bavorsko, největší spolková země Německa, rozlohou i počtem
obyvatel snese srovnání s Českou republikou.2 Na následujících
řádcích dodáme čtenáři snad dostačující informace k tomu, aby
mohl porovnat Českou republiku s Bavorskem i z hlediska matu-
rity z matematiky, možných cest k ní, a z hlediska studia učitelství
na vysoké škole.

1. Kudy k maturitě

Seznámení s bavorským vzdělávacím systémem (přehledně viz
obr. 1 a obr. 3) ukazuje, jaké vzdělání může mít budoucí uči-
tel matematiky a zároveň poskytne informaci, na jakých školách
může působit.

Vysvětlivky:
Slovem „automatickyÿ se rozumí, že úspěšně dokončí příslušný
ročník.
1Práce byla podpořena vnitřním grantovým systémem FPE ZČU, GRAK

2017.
2Podle [1] bylo k 31. 12. 2015 v Bavorsku přibližně 12,8 mil. obyvatel, v ČR

ke stejnému datu dle [2] 10,6 mil. obyvatel. Rozloha Bavorska je zhruba
70 550 km2 a ČR 78 866 km2, viz [3], [4].
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Mittlere-Reife-Klasse → MR, MR-Klasse;
Wirtschaftsschule → Wschule,
Vorbereitungsklassen → V-klasse

Obr. 1: Typy škol vzdělávající 6–16leté a oprávnění k dalšímu
studiu

Upraveno podle [5].

1.1. Vzdělávání 6–16letých

První čtyři roky z celkových dvanácti let povinné školní docházky
(Schulpflicht) se všichni žáci (až na žáky zvláštních škol a škol pro
nemocné) vzdělávají jednotně na základní škole (Grundschule).
Následuje rozhodování o tom, zda nižší sekundární vzdělání (Se-
kundarstufe I), 5.–9. nebo 5.–10. rok školy, absolvují žáci na střed-
ní škole (Mittelschule, uvádí se i starší označení – Hauptschule),
reálné škole (Realschule) nebo na gymnáziu (Gymnasium). Před-
chozí tři typy škol zajišťují všeobecné vzdělání (allgemein bildende
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Schulen). Po dvou (třech, pěti) letech studia na nich (Mittel-
schule, Realschule nebo gymnáziu) se žáci mohou rozhodnout pro
čtyřletý (tříletý, dvouletý) typ odborné školy (berufliche Schule)
realizovaný na obchodních školách (Wirtschaftsschule). Do škol
typu Gymnasium, Realschule, Wirtschaftschule a do tříd Mittlere-
-Reife-Klassen středních škol typu Mittelschule si žáky vybírají.
Požadují doložení vhodnosti ke studiu, dostatečně dobrý průměr
známek z němčiny, angličtiny a matematiky na vysvědčeních, pří-
padně přijímací zkoušku s dobrým výsledkem a absolvování zku-
šební doby. (Podrobně viz příslušné předpisy pro přijímání žáků,
[6, § 2–7], [7, § 7], [8, § 2], [9, § 26–30].)

Na konci 9. ročníku všichni žáci těchto výběrových škol a žáci
tříd Mittlere-Reife-Klassen automaticky obdrží na vysvědčení do-
klad o tzv. úspěšném dokončení střední školy (erfolgreiche Ab-
schluss der Mittelschule). Žáci navštěvující na Mittelschule Pra-
xisklasse nebo Übergangsklasse musí pro získání tohoto dokladu
složit zkoušku, jejíž součástí je i hodinová písemka z matematiky,
s patřičně dobrým průměrem (viz [7, § 22]). Ostatní žáci Mittel-
schule doklad o úspěšném dokončení střední školy získají při spl-
nění podmínek na počet známek3 horších než 4 a na průměr ze
všech známek na vysvědčení.

Nižší sekundární vzdělání lze zakončit i tzv. Quali (qualifi-
zierende Abschluss der Mittelschule), kvalifikovaným ukončením
střední školy, které je nezbytné pro přestup do Mittlere-Reife-
-Klasse, tj. do 10. ročníku Mittelschule, do dvouletých přípravných
ročníků (Vorbereitungsklassen) a do dvouletého studia na Wirt-
schaftschule. Předpokladem k získání osvědčení Quali je složení
dobrovolné zkoušky s předepsaným průměrem. Opět je součástí
zkoušky povinná písemka z matematiky, jednotná pro celé Bavor-
sko, která podle předpisu [7, § 23, odstavec 7] trvá 100 minut.

Po 9. ročníku mohou žáci všech typů škol nižšího sekundárního
vzdělávání odejít na odborné školy (Berufliche Schulen) – střední
odborná učiliště (Berufsschule), střední odborné školy (Berufs-

3Připomeňme, že v Bavorsku je šestistupňová klasifikační stupnice
(1 – sehr gut, 2 – gut, 3 – befriedigend, 4 – ausreichend, 5 – mangelhaft,
6 – ungenügend).
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fachschule). Také mohou přestoupit na jiný typ školy nebo se mo-
hou rozhodnout pro získání dokladu o středním vzdělání na střední
škole (mittlere Schulabschluss an der Mittelschule) vstupem do
10. ročníku školy, na níž studují, nebo vstupem do přípravných
tříd (Vorbereitungsklassen). Mittlere Schulabschluss nebo ekviva-
lentní uzavření nižšího sekundárního stupně vzdělání (Realschul-
abschluss, Wirtschaftsschulabschluss) je podmíněno složením cen-
trálně organizované zkoušky4, jejíž součástí je vedle němčiny a an-
gličtiny také 150minutová písemná práce z matematiky. Z obr. 2 je
patrné rozložení počtu získaných mittlere Schulabschluss mezi vý-
běrovými školami v r. 2015, zároveň lze z obrázku usoudit na při-
bližné rozložení počtu studentů v těchto školách a třídách. Mittlere
Schulabschluss nebo jeho ekvivalenty jsou nezbytné, pokud se žák
nějakým způsobem chce dostat k maturitě, a tedy získat oprávnění
studovat na vysoké škole (Fachhochschule, Universität). V r. 2015
získala toto oprávnění přibližně polovina všech žáků a studentů
stejné věkové skupiny. (Podle [10, str. 48].)

Obr. 2: Mittlere Schulabschluss ve výběrových školách a třídách
v r. 2015

(Percentuální rozložení počtu mittlere Schulabschluss získaných
ve výběrových školách či třídách)

Zpracováno podle [10, str. 48].

1.2. Vzdělávání na školách odpovídající našim středním
školám

Poslední roky povinné školní docházky stráví studenti na některé
škole zajišťující vyšší sekundární vzdělání (Sekundarstufe II). Mo-
hou pokračovat ve studiu na gymnáziu (11. a 12. ročník) nebo do

4Studenti gymnázií ji obvykle nekonají, neboť uzavře-li student gymnázia
úspěšně 10. ročník, má právo postoupit do 11. ročníku a toto právo odpovídá
dosažení mittlere Schulabschluss, viz [6, § 39, odstavec 10].
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něj přistoupit5. Gymnázium je jediným typem školy, která za-
jišťuje všeobecné vzdělání a připravuje ke studiu na (libovolné)
vysoké škole. Všechny ostatní školy jsou odborné (berufliche Schu-
len) a připravují studenty k výkonu povolání nebo k (odbornému
a za jistých podmínek libovolnému) vysokoškolskému studiu.

Českými slovy nelze přesně popsat specifika bavorského vzdělá-
vacího systému, proto na tomto místě předešleme, že úspěšným
ukončením gymnázia a složením maturity (Abitur) získávají stu-
denti oprávnění (allgemeine Hochschulreife) studovat na univer-
zitě (Universität) nebo libovolné odborné vysoké škole (Fachho-
chschule).6 Odborné školy (berufliche Schulen) jsou většinou za-
končeny odbornou maturitou (Fachabitur), čímž absolventi zís-
kávají oprávnění ke studiu (Fachhochschulreife) na odborné vy-
soké škole (Fachhochschule). Po dalším studiu mohou tito stu-
denti složit maturitu (Abitur), která je opravňuje studovat určitý
obor na univerzitě (fachgebundene Hochschulreife) nebo je po do-
plnění zkoušky z druhého jazyka opravňuje (allgemeine Hochschul-
reife) ke studiu libovolného oboru na univerzitě. Ve výčtu ještě
chybí oprávnění ke studiu určitého oboru (fachgebundene Fach-
hochschulreife) na odborné vysoké škole (Fachohochschule).

Z údajů v [11] a [1] plyne, že na podzim 2015 studovaly téměř
dvě třetiny všech mladistvých (15–18 let) na středním odborném
učilišti (Berufsschule). Výuka v takových školách probíhá v tzv.
duálním systému, kdy část přípravy se uskutečňuje ve škole a část
ve firmě. Nejpozději na konci 12. ročníku obdrží na závěrečném
vysvědčení doklad o úspěšném dokončení střední školy (erfolgrei-
che Abschluss der Mittelschule), pokud ho nezískali již dříve. Mají
šanci získat i mittlere Schulabschluss, podrobí-li se úspěšně od-
borné závěrečné zkoušce (Berufsabschlussprüfung) a nemají-li
špatnou známku (5 nebo 6) z angličtiny. Ekvivalentního dokladu,
tzv. Quabi (Qualifizierten beruflichen Bildungsabschluss), lze do-
sáhnout prostřednictvím Quali (qualifizierende Abschluss der Mit-
telschule) ze střední školy, úspěšného ukončení odborného vzdělání

5Podle [6, § 7] lze do gymnázia přistoupit v 10. i 11. ročníku, přičemž při
dobrém průměru může být upuštěno od přijímací zkoušky a zkušební doby.
6Fachhochschule bychom mohli přirovnat k našim technickým vysokým

školám (ČVUT, VŠCHT, TU Liberec, . . . ).
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(průměr nejhůře 3) a dostatečně dobré známky z angličtiny (1, 2,
3 nebo 4). Studenti, kteří se vzdělávají v systému Berufsschule
Plus a úspěšně složí odbornou závěrečnou zkoušku a doplňující
zkoušku pro získání Fachhochschulreife (Ergänzungsprüfung zum
Erwerb der Fachhochschulreife), jsou oprávněni studovat na od-
borné vysoké škole. Bez ohledu na získané doklady jsou všichni
absolventi Berufsschule připraveni k výkonu povolání.

Střední odborné školy (Berufsfachschule) vzdělávají své stu-
denty pro výkon povolání, k dalšímu studiu (např. na Berufso-
berschule, Fachschule) nebo (po pětileté praxi) ke studiu přísluš-
ného oboru na vysoké škole. Vzhledem k velké šíři oborů zajišťova-
ných středními odbornými školami lze obecně sdělit pouze tolik, že
délka studia v nich se pohybuje od jednoho do tří let a výsledkem
vzdělávání může být mittlere Schulabschluss, doklad o uzavření
odborného studia (Berufsabschluss) nebo Fachhochschulreife.

Asi 4/5 všech odborných maturit (Fachabitur) a více než čtvr-
tinu všech maturit získali v r. 2015 studenti vyšších odborných
škol (berufliche Oberschulen), a to na vyšších středních školách
s odborným výcvikem (Fachoberschule, FOS) nebo na vyšších
odborných středních školách pro absolventy škol duálního sys-
tému (Berufsoberschule, BOS), viz obr. 4 nebo [10, str. 48–49].
Studium na FOS je doplňováno odborným výcvikem ve firmách.
Do 11. ročníku jsou přijímáni držitelé mittlere Schulabschluss,
kteří doloží způsobilost ke studiu na FOS. Na konci 12. ročníku
skládají odbornou maturitu (Fachabitur, Abschlussprüfung zum
Erwerb der Fachhochschulreife). Studenti všech oborů (1. Technik,
2. Wirtschaft und Verwaltung, 3. Sozialwesen, 4. Gestaltung, 5.
Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie) musí složit písem-
nou zkoušku z němčiny, angličtiny a matematiky. Do 13. ročníku
jsou přijati jen ti, kteří mají průměrnou známku z odborné matu-
rity (Fachabitur) 3,0 nebo lepší. Na konci 13. ročníku se podrobují
maturitní zkoušce (Abitur, Abschlussprüfung zum Erwerb der fa-
chgebundenen Hochschulreife) a mohou získat i osvědčení allgeme-
ine Hochschulreife, doloží-li znalost druhého cizího jazyka. (Podle
[12, § 27, 64].)
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Vyšší odborné střední školy typu Berufsoberschule (BOS) jsou
určeny především absolventům odborného studia (Berufsschule,
Berufsfachschule). K přijetí do 12. ročníku je třeba splnit stejné
podmínky7 jako k přijetí do 11. ročníku FOS, navíc je nezbytné
doložit odpovídající odbornou přípravu (např. dvouletá odborná
příprava uzavřená způsobilostí k výkonu povolání nebo pětiletá
pracovní zkušenost). Podmínky pro závěrečné zkoušky (Fachabi-
tur, Abitur) a nabytí oprávnění ke studiu na vysokých školách
(Fachhochschulreife, fachgebundenen Hochschulreife, allgemeine
Hochschulreife) platí podobně pro studenty BOS jako pro stu-
denty FOS. Studijní obory jsou stejné jako na FOS, ale chybí
obor Gestaltung. (Podle [5], [12, § 28].)

Obr. 3: Gymnázium a typy odborných škol odpovídajících našim
středním školám a oprávnění k dalšímu studiu

Vysvětlivky:
Fachhochschulreife → F-reife,
Fachgebundenen Hochschulreife → FG-reife,
Allgemeine Hochschulreife → A- reife
Upraveno podle [5].

7Způsobilost ke studiu na BOS je prokázána i úspěšným absolvováním
přípravného kurzu nebo přípravného ročníku, v nichž je možnost doplnění
mittlere Schulabschluss.
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Obr. 4: Oprávnění ke studiu na vysoké škole v r. 2015

Zpracováno podle [10, str. 48–49].

1.3. Školy pro pracující a školy druhé šance

V bavorském školském systému jsou ještě další odborné školy (Fa-
chschule, Fachakademie) a (večerní) školy druhé šance (Abendre-
alschule, Abendgymnasium, Institut zur Erlangung der Hochschu-
lreife krátce Kolleg), kde se mohou vzdělávat pracující nebo absol-
venti odborných škol. Pracovní zkušenost nebo doklad o odborném
vzdělání jsou jednou z hlavních podmínek přijetí na takové školy,
viz [8, § 9], [6, § 9].

Na obvykle dvouletou denní nebo tříletou dálkovou Fachschule
jsou přijímáni zejména absolventi středních odborných učilišť (Be-
rufschule) s aspoň roční praxí v oboru, dále uchazeči vzdělaní
v oboru, který chtějí studovat a mají v něm více než roční praxi,
a ostatní, kteří v oboru, do nějž se na Fachschule přihlásili, mají
aspoň sedmiletou praxi. Při pochybnostech o dostatečnosti vzdě-
lání se koná přijímací zkouška. Tu je nutné vykonat v případě, že
chce být uchazeč přijat přímo do 2. ročníku studia. Výsledkem stu-
dia může být mittlere Schulabschluss, fachgebundene Fachhoch-
schulreife, Fachhochschulreife, státní závěrečná zkouška, zkouška
pro mistry. (Podle [5], [13, § 5].)

Odborná akademie (Fachakademie) poskytuje ve dvouletém
denním studiu přípravu pro nadřízené pracovníky. K přijetí je ne-
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zbytné vedle praxe v rozsahu stejném jako na Fachschule ještě
mittlere Schulabschluss nebo státní závěrečná či mistrovská zkou-
ška. Vzdělání je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, doplňující
zkouškou lze získat Fachhochschulreife a při velmi dobrých výsled-
cích i fachgebundene Hochschulreife. (Podle [5] a [14, § 4, § 21–22].)

Přijetí do večerní tříleté reálné školy (Abendrealschule) je pod-
míněno ukončeným odborným vzděláním nebo aspoň dvouletou
pracovní činností, věkem aspoň 17 let, dokončením Mittelschule
nebo povinné školní docházky a zaměstnáním (v posledním roč-
níku nemusí být), viz [8, § 9]. Kolleg zajišťuje tříleté denní vzdělá-
vání pro dospělé, kteří potřebují získat allgemeine Hochschulreife.
K jeho absolvování platí podobné podmínky jako pro večerní gym-
názium. Večerní gymnázium (Abendgymnasium) se studuje čtyři
roky. Ke vstupu do 1. ročníku je nezbytné ukončené odborné
vzdělání nebo aspoň dva roky praxe, věk nejméně 18 let, mittlere
Schulabschluss nebo úspěšné absolvování přípravného kurzu nebo
úspěšné složení přijímací zkoušky a absolvování zkušební doby.
Gymnázium i Kolleg jsou školy, které přijímají i do 2. ročníku,
jestliže uchazeči splní podmínky na věk a další. (Podle [6, § 9].)

Bavorský systém školství lze charakterizovat jako průchodný
a rozmanitý, neboť umožňuje různými způsoby získat nezbytné
vzdělání pro další studium nebo povolání a nabízí různorodá za-
měření jak v odborném, tak v obecném studiu. Systém se opírá
o vykonání podstatných zkoušek, které lze ale získat na různých
typech škol. Ke studiu na vysoké škole je potřebné získat mittlere
Schulabschluss a některé z možných oprávnění ke studiu na vysoké
škole. Připomeňme, že mittlere Schulabschluss lze získat na násle-
dujících školách: výběrové třídy Mittelschule, Realschule, Wirt-
schaftsschule, Gymnasium, Berufsschule, Berufsfachschule, pří-
pravné třídy FOS a BOS, Fachschule, Abendrealschule. Vyzdvih-
něme, že všechny zkoušky vedoucí k zásadním oprávněním umož-
ňujícím další studium obsahují vedle němčiny a angličtiny více
než 1,5 hodiny trvající písemnou práci z matematiky, viz tab. 1.
Zadání písemek lze dohledat v archivu dostupném na [15] nebo
na stránkách Státního ústavu pro kvalitu a výzkum ve vzdělávání
(Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung).
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Získané oprávnění
délka
písemky
v minutách

ročník a škola vydá-
vající oprávnění

podrobnosti (počet % udává podíl počtu bodů za uvedené téma
na celkovém počtu bodů)
Qualifizierende Ab-
schluss der Mittel-
schule (Quali)

30’ + 70’ 9. roč. Mittelschule,

Část A 30’, obvykle 12 úloh, max. 16 b., bez pomůcek,
přestávka 10’, část B 70’, komise vybere 2 ze 3 skupin úloh
po 4 úlohách, max. 3 b., schválený kalkulátor a tabulky. [7,
§ 23, odst. 7], [15]
Mittlere Schulab-
schluss

150’
10. roč. Mittel-
schule,

Komise vybere 1 ze 2 skupin úloh po 10 úlohách, max. 45 b.,
schválený kalkulátor, tabulky. [7, § 29, odst. 6], [15]
Mittlere Schulab-
schluss

150’ 10. roč. Realschule

odlišné zadání pro různé obory školy
Část A, resp. B má 3, resp. 2 úlohy (geometrie v rovině a v
prostoru, funkce). [8, § 35], [15]
Mittlere Schulab-
schluss

180’
10. nebo 11. roč.
Wirtschaftsschule.

schválený kalkulátor a tabulky, výběr dvou skupin úloh ze 4.
až 7. skupiny (první tři jsou povinné): 1. finanční matema-
tika (20 %), 2. posloupnosti a řady (20 %), 3. trigonometrie
(20 %), 4. stochastika (20 %), 5. funkce (polynomické, 20 %),
6. výpočty objemů (20 %), 7. mocninné, exponenciální a loga-
ritmické funkce a rovnice (20 %), [15]
Fachhochschulreife
(Fachabitur)

180’ 12. roč. FOS, BOS

obor Technik: analýza (70 %), lineární algebra a analytická geo-
metrie (30 %),
ostatní obory: analýza (60 %), stochastika (40 %), [15]
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Získané oprávnění
délka
písemky
v minutách

ročník a škola vydá-
vající oprávnění

Fachgebundene
Hochschulreife (Abi-
tur)

180’ 13. roč. FOS, BOS

obor Technik: analýza (60 %), stochastika (40 %)
ostatní obory: analýza (60 %), matice v ekonomii, geometrie
(40 %), [15]
Allgemeine Hoch-
schulreife (Abitur)

90’ + 180’
12. roč. Gym-
nasium

analýza (50 %), stochastika (25 %), geometrie (25 %), [6, doda-
tek 8 k § 49, odst. 4], [15]

Tab. 1: Některé jednotné písemky z matematiky

Zpracováno podle zdrojů uvedených v tabulce.

Pokračování v dalším čísle.
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Abstract
The article presents Bavarian school system and qualifications,
which are possible to achieve. Special attention is devoted to
Mathe-Abitur examination and the preparation of math-teachers.
At the end, there are given some data enabling a comparison of
Bavaria and Czech Republic.
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