
Vzdělání v Etiopii 

 

V Etiopii je to nastaveno tak, že děti od 3 let mají možnost chodit do mateřské školky. Nicméně si to 

mohou většinou dovolit jen lidé ve městě. Na vesnicích většinou žádné školky nejsou. Pokud děti žijí na 

vesnicích, jsou posílány do školy až v sedmi či osmi letech, aby zvládli dlouhou chůzi. Na vesnicích a 

odlehlých částech nejsou ani školy.  

Díky vaši podpoře mohou už tří nebo čtyř leté děti chodit do školky. Pokud je rodina velmi chudá, tak 

až v sedmi letech začíná dítě chodit do školy.  Díky vaší podpoře však děti už od tří let navštěvují 

mateřskou školku a v sedmi letech nastupují do základní školy. Díky vám mají k dispozici všechny 

potřebné školní pomůcky.  

Základní škola tedy trvá 8 let. Na konci osmé třídy skládají závěrečné zkoušky. Pokud jejich výsledky 

přesahují 50%, přechází na střední školu. 

Tento typ střední školy je pouze na dva roky (devátá a desátá třída). V desáté třídě děti opět skládají 

zkoušky. Pokud v těchto zkouškách uspějí, studují další dva roky  přípravnou školy (11 – 12 třída). 

Pokud složí závěrečné zkoušky, mohou se studenti hlásit na vysokou školu. 

Pokud chce dítě dále studovat na vysoké škole, musí projít přijímacím řízením. Pokud je úspěšné může 

studovat na státní vysoké škole.  

Pokud však v 10. či 12. třídě žák neuspěje, má možnost studovat na technickém či jiném učilišti 

s ohledem na jeho zájem a dovednosti.  

 

Pokud žák nastoupí na učiliště po vystudování 10. třídy, získá výuční list po třech letech.  

 

Zkráceně tedy: 

1. Mateřská škola od 3-7 let 

2. Základní škola od 8 let (1. - 8. třída) (1 – 4. třída – 1. stupeň, 5. – 8. třída – 2. stupeň) 

3. Druhý školní cyklus  (9. – 10. třída) ukončeno závěrečnými zkouškami 

4. Přípravná škola  (pro ty, co úspěšně dokončili 10. třídu -  pokračují dále 11. - 12. třídu přípravy na VŠ)  

5. Technické učiliště (pro děti, které nezvládli přestup na přípravnou školu, a dokončili 10. třídu) 

6. Vysoká školy – pro ty, kteří úspěšně dokončili 12. třídu.  


