Vážení,
z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informujeme o volných stipendijních
studijních místech pro české žákyně a žáky ke studium v 7., 8., 9. a 10. ročníku
dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha
Schillera v Pirně.
O místa se mohou ucházet žákyně a žáci, které/kteří navštěvuji v aktuálním školním roce stejný
ročník základní školy nebo tomu odpovídající ročník víceletého gymnázia v ČR.
Pro přijetí a rychlou integraci do uvedených ročníků jsou podmínkou znalosti němčiny: základní
úroveň pro 7. ročník, velmi dobré znalosti německého jazyka pro 8. ročník a výborné znalosti pro 9.
a 10. ročník.
Přihlášky k přijímacím zkouškám se zasílá do 18. 1. 2021 na adresu:
Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna
Dr. Tomáš Křenek
Seminarstraße 3
01796 Pirna
Deutschland
Nebo elektronicky na dr.krenek.t@fsg.lernsax.de
Předpokládaný nástup ke studiu je 22. 2. 2021.
*********
Studium od školního roku 2021/22
Jako každý rok i letos informujeme o výběru žákyň a žáků do 1. ročníku studijního programu
realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.
Studium je šestileté a ukončí se maturitou, která umožňuje pokračovat ve studiu na VŠ v České
republice i v Německu. Internátní ubytování a stravování je českým žákům hrazeno ministerstvy
obou států.
Část předmětů do 10. ročníku je vyučována v češtině českými učiteli.
Ucházet se mohou žákyně a žáci 6. třídy ZŠ nebo prim osmiletých gymnázií a to do 22. 2. 2021.
Přihlášku se posílá na adresu:
Gymnázium Děčín
Komenského náměstí 4
405 02 Děčín
Příjímací zkoušky se konají na gymnáziu v Děčíně ve dnech 16. – 17. 3. 2021.
*********
Též doporučujeme webové stránky Gymnázia Friedricha Schillera, kde informují o životě ve škole

a na internátě.
Sabine Borovanská, M. A.
Akademická informační agentura (AIA) | Academic Information Agency
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů | Bilateral and Multilateral Programmes Unit
Tel.: (+420) 221 850 504
Mob.: (+420) 602 169 135
E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz
DZS I Dům zahraniční spolupráce | Czech National Agency for International Education
Na Poříčí 1035/4 | 110 00 Praha 1
www.dzs.cz

