Naše škola se představuje
Všeobecný vzdělávací směr
I.
Tř. 5
Tř. 6

stupeň (třídy 5 – 10)
1. cizí jazyk angličtina
2. cizí jazyk francouzština nebo
čeština
Tř. 10 3. cizí jazyk francouzština
(volitelně)
Tř. 8 zahájení výuky předmětu Profil
buď společenskovědní,
nebo přírodovědný

II.

stupeň (třídy 11 – 12)
Maturitní předměty (dva)
matematika, němčina
angličtina, čeština
chemie, biologie, fyzika
dějepis

Binacionální bilingvní
česko – německý profil
Třídy 7 – 12 pro české žáky
Tř. 7 – 12 dva cizí jazyky (němčina a
angličtina)
Tř. 7 zahájení binacionální /
bilingvní výuky
Tř. 9 čtrnáctidenní praktikum
v partnerské zemi
Tř. 10 3. cizí jazyk francouzština
(volitelně)
Tř. 11 – 12 předmět Česko – německé
vztahy
Tř. 12 - zakončení studia vykonáním
německé maturitní zkoušky
s nostrifikací MŠMT ČR

Friedrich-Schiller-Gymnasium
Seminarstraße 3
01796 Pirna
Tel.: 03501 781575
Fax: 03501 781576
Mail: schillergymnasium@pirna.info
www.schillergymnasium-pirna.de

Pozvánka

Binationales Internat des
Friedrich-Schiller-Gymnasiums
Schlossstraße 13
01796 Pirna

Den otevřených dveří

Tel.: 03501 466230
Fax: 03501 466232

na
ve

Friedrich-Schiller-Gymnasium
v Pirně u Drážďan, SRN

Pirna, 03. 01. 2018

Certifikáty a vyznamenání
FSG je nositelem

Z programu:


15:00 a 17:00 přivítání hostů
panem OStD Wenzlem, ředitelem
školy, v aule gymnázia; krátký
kulturní program



16:00 prohlídka binacionálního
německo – českého internátu ve
Schlossstraße (místo setkání: 15:45
ve vstupní hale školy)



Informace k binacionálnímu/
bilingvnímu německo – českému
vzdělávacímu programu



Představení jednotlivých
vyučovaných předmětů a studijních
kroužků



Ukázka projektů a prací žáků



Prezentace školní knihovny a
školního muzea



Pro žáky řešení hádanek, možnost
experimentování, apod.

Těšíme se na Vaši návštěvu.



Možnost prohlédnout si tělocvičnu

S přátelským pozdravem



Občerstvení

Vážené dámy, vážení pánové,
Evropské jazykové pečetě

medaile Theodora Heusse

titulu Škola bez
rasismu

titulu Evropská škola v Sasku

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na
Den otevřených dveří, který se koná
v pátek, dne 02. 02. 2018 od 14:00 do
18:00 hodin v Gymnáziu Friedricha
Schillera v Pirně, Seminarstraße 3, SRN.
Rádi Vás budeme informovat o nabídkách
a možnostech našeho gymnázia. Vedení
školy a její pedagogové Vám budou
k dispozici a zodpoví Vaše dotazy.
Potěšilo by nás, kdybyste na tuto akci
upozornili také své kolegyně a kolegy,
žáky a jejich rodiče.
Informace o naší škole a o Dni otevřených
dveří najdete i na naší webové stránce
www.schillergymnasium-pirna.de.

FSG je akreditováno k udílení
certifikátu Exzellenzlabel
CERTILINGUA

OStD B. Wenzel
(ředitel školy)

Upozornění:
ve školním dvoře není možné parkovat

