
 

Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně  

zve na virtuální den otevřených dveří 
 

Zájemci o studium v Německu na dvojjazyčném gymnáziu Gymnázium Friedricha 

Schillera v Pirně mají 4. února 2022 příležitost blíže se seznámit s podmínkami 

studia, získat informace o životě ve škole a na internátě a dotázat se na vše 

potřebné. Den otevřených dveří proběhne letos kvůli pandemické situaci pouze 

online (neplatí informace o možnosti fyzické účasti uvedená v pozvánce). 

Podrobnosti o akci naleznete na stránkách gymnázia F. Schillera, ke dni konání 

budou doplněny další informace a interaktivní rozcestník k jednotlivým tématům. 

Konzultace pro české zájemce budou umožněny formou videokonference přes 

platformu BigBlueButton, link s přihlašovacími údaji bude rovněž zveřejněn 

na stránkách gymnázia. 

Přehled informací o studiu na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně jsou 

zveřejněny také na našich stránkách. 

 

https://www.schillergymnasium-pirna.de/cz/den-otev-en-ch-dve-/
https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/vyjezdy-pobyty#studenti-zs-ss


Pozvánka
na

Den otevřených dveří
ve

Friedrich-Schiller-Gymnasium
v Pirně u Drážďan, SRN

Friedrich-Schiller-Gymnasium
Seminarstraße 3

01796 Pirna

Tel.: 0049 3501 781575
Fax: 0049 3501 781576

Mail: schillergymnasium@pirna.info
www.schillergymnasium-pirna.de 

Binationales Internat des 
Friedrich-Schiller-Gymnasiums

Schloßstraße 13
01796 Pirna

Tel.: 0049 3501 466230
Fax: 0049 3501 466232

Naše škola se představuje

Všeobecný vzdělávací směr

I. stupeň (třídy 5 – 10)

Tř. 5  1. cizí jazyk angličtina
Tř. 6 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



Certifikáty a vyznamenání (výběr)

FSG je nositelem

Evropské jazykové pečetě

medaile Theodora Heusse

titulu Škola bez rasismu

titulu Evropská škola v Sasku

FSG je akreditováno k udílení 
certifikátu Exzellenzlabel 
CERTILINGUA

Pirna, 01.12.2021

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci,

srdečně Vás zvu na Den otevřených dveří ve 
Friedrich-Schiller-Gymnasium v Pirně v pátek 
4. února 2022 od 16-18 hodin.

Rádi bychom Vám představili naši školu a 
zodpověděli Vaše otázky týkající se jak 
všeobecného gymnaziálního vzdělání, 
tak binacionálního vzdělávacího projektu.

Vzhledem k aktuální situaci pro Vás 
připravujeme také virtuální verzi, která bude 
obsahovat různé prezentace a další digitální 
materiály. Všechny informace budou nadále 
dostupné, takže se k nim můžete kdykoli 
později vrátit. 

V pátek 4. února jsme Vám také pro 
poradenství, rozhovory nebo dotazy formou 
videokonference nebo telefonátu osobně 
k dispozici. 

Prosím informujte se předem na naší webové 
stránce www.schillergymnasium-pirna.de, 
jestli je návštěva školy možná, nebo nás 
můžete vidět pouze online.

Těším se na to, že Vás budu moci brzy přivítat. 
Pro Vaše dotazy jsem Vám kdykoli k dispozici.

S přátelským pozdravem,

Dr. Kristian Raum

Následující informace budete moci najít 
jak v naší škole, tak na našich webových 
stránkách:

 – (virtuální) prohlídka budovy školy a 
tělocvičny

 – 16:30 přivítání v aule ředitelem školy

 – (virtuální) prohlídka binacionálního 
německo – českého internátu ve 
Schloßstraße 

 – 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 experi-
mentování, apod.

 – Občerstvení

Upozornění: 
Ve školním dvoře není možné parkovat


