
FAQ - Časté dotazy českých rodičů a žáků ke studiu v binacionálním projektu  

  

⚫ Jak a kdy je možné podat přihlášku ke studiu v česko-německém binacionálním 

bilingvním studijním programu?  

► Žáci letošních 6. tříd české ZŠ nebo primy víceletého gymnázia se mohou přihlásit k 

přijímacím zkouškám, které se budou konat 22. a 23. března 2022 v Gymnáziu Děčín. 

Přihlášku je nutné zaslat do konce 25. února 2022 na adresu Gymnázia Děčín. Přijímací 

zkoušky se skládají z psychologického testu, testu kognitivních dovedností, pohovoru s 

psychology PPP  a ústní zkoušky z vybraného cizího jazyka NJ nebo AJ. Znalosti němčiny 

nejsou pro přijetí do 7. třídy nutné. Více informací o přijímacím řízení naleznete na webu 

Gymnázia Děčín:  https://gymnaziumdc.cz/gymnazium-fr-schillera-v-pirne 

 

►Kromě tohoto každoročního výběru mají i starší žáci možnost k přijetí do některého z 

vyšších ročníku v rámci doplňujících přijímacích zkoušek, které se v případě uvolnění 

studijního místa konají v Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Výzva k podávání 

přihlášek je zveřejňována průběžně na webu Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně a také 

na webu MŠMT ČR a Domu zahraničních služeb. V případě zájmu o studium můžete 

kontaktovat i českého studijního koordinátora Dr. Tomáše Křenka (Email: 

dr.krenek.t@fsg.lernsax.de).  

 

⚫ V čem je vzdělávání v česko-německém binacionálním bilingvním studiu výjimečné?  

► čeští žáci jsou vyučováni českými a německými pedagogy podle speciálního učebního 

programu  

► vyučování ve skupinách v počtu nejvýše 15 žáků (od 7. do 10. třídy)    

► vysoký počet hodin vyučování Německé jazyka  

► výuka vybraných předmětů společně s německými spolužáky v německém jazyce 

(Občanská výchova, Informatika, Tělesná výchova, Hudební výchova, Dějepis, 

Matematika, Fyzika) nebo v češtině (Výtvarná výuka)  

► Předmět Geografie je vyučován od 7. do 10. třídy bilingválně  

► Český jazyk a literatura a několik dalších předmětů jsou vyučovány v češtině v národní 

skupině  

►Vyučování ve vyšším gymnaziálním cyklu (roč. 11 a 12) probíhá již jen v němčině a 

společně s německými žáky (kromě předmětu Český jazyk a literatura)  

► možnost individální podpory a prohloubeného vzdělávaní formou doplňkových hodin  

► pestrá nabídka projektů a školních kroužků  

  

⚫ Je studium a ubytování v internátě zdarma?  

Ano, studium v česko-německém binacionálním bilingvním studiu stejně jako ubytování a 

stravování ve školním internátě je bezplatné. Náklady jsou hrazeny z veřejných prostředků 

Saské zemské vlády a České republiky. Českým žákům jsou bezplatně zapůjčeny všechny 

učebnice a studijní pomůcky.  

  

⚫ Proč je výhodné získat saskou maturitní zkoušku?  

Saskou maturitní zkoušku skládají žáci ve 12. ročníku, tedy o jeden rok dříve než žáci v ČR. 

Saská maturitní zkouška opravňuje ke studiu na všech vysokých školách nejen v SRN, ale 

také v celé EU. Kromě toho je saská maturitní zkouška také plně nostrifikována 

Ministerstvem školství ČR  a opravňuje tak ke studiu na všech vysokých školách v ČR bez 

https://gymnaziumdc.cz/gymnazium-fr-schillera-v-pirne


nutnosti složení doplňujících zkoušek (např. z českého jazyka). Čeští žáci neskládají v 

Sasku českou státní maturitní zkoušku z Českého jazyka a literatury.  

  

⚫ Jaké uplatnění mají čeští žáci po složení saské maturitní zkoušky?  

 Zkušenosti z dosavadních 15 maturitních ročníků ukazují:  

► více než 90% bývalých českých absolventů Gymnázia Friedricha Schillera studovala 

úspěšně na vysokých školách a univerzitách v Německu i Rakousku (Dresden, Bayreuth, 

Regensburg, Reutlingen, Heidelberg, Hamburg, Landshut, Passau, Leipzig, Chemnitz,  

München, Wien, Linz a jiných). V každém maturitním ročníku se ale vždy našlo i několik 

žáků, kteří pokračovali ve studiu na vysokých školách v ČR – nejčastěji to bylo studium 

medicíny, matematiky a fyziky a humanitních oborů na UK v Praze.  

► Charakteristické je, že bakalářské i magisterské obory, které naši absolventi dále na VŠ 

studují, mají velmi pestré zaměření: nejčastěji je to studium ekonomie, managementu, 

mezinárodních vztahů a obchodu. Tuto triádu ale doplňují i další obory: divadelní vědy, 

právo, fyzika, chemie, informatika, kartografie, zahradní architektura, politologie, evropská 

studia, česko-německá studia.  

► Vzhledem k zaměření binacionálního a bilinguálního vzdělávacího projektu na FSG – 

matematicko-přírodovědné a zároveň rozšířená jazyková výuka – mají naši studenti 

možnost volit jak humanitně, tak přírodovědně zaměřené studium na VŠ, nikdo není 

znevýhodněn.  

  

⚫ Je možné se přihlásit jen na roční studijní pobyt?  

Ne, přijetí na krátkodobý studijní pobyt není možný. Všichni kandidáti jsou vybráni a přijati 

ke studiu s cílem zakončení studia vykonáním saské maturitní zkoušky.  

  

⚫ Je možné se vrátit zpátky na českou školu?  

Ano, rodiče mohou podat odůvodněnou žádost o uvolnění z binacionálního studia a žákyně 

/žák pak pokračuje v plnění školní docházky na ZŠ nebo víceletém gymnáziu v ČR. Ze 

zkušeností víme, že se naši žáci po návratu do své české školy bez problémů začlenili a 

zejména v německém jazyce patřili bezkonkurenčně k premiantům ve své třídě.  

  

⚫ Které školní kroužky mohou čeští žáci navštěvovat?  

Škola nabízí pestrou paletu školních kroužků jak přírodovědného, jazykového, sportovního 

tak i hudebně-výtvarného zaměření. Školní kroužky (GTA) jsou bezplatné. Aktuální 

nabídku ve školním roce 2021/22 naleznete zde: https://www.schillergymnasium-

pirna.de/cz/-ivot-koly/krou-ky-2021-22/ 

https://www.schillergymnasium-pirna.de/cz/-ivot-koly/krou-ky-2021-22/
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