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Vás vítá ve škole na 

Dni otevřených

dveří

Herzlich 

willkommen am Tag

der offenen Tür



Proč studovat na Rakouském gymnáziu?

Získáte české a rakouské maturitní 
vysvědčení

Možnost pokračovat ve studiu v zahraničí

Výuka zaměřená na kompetence

Moderní budova

Síť rakouských zahraničních škol

České a rakouské vzdělávací plány



Mise rakouských škol v zahraničí

 Podpora česko-rakouského porozumění a vztahů

 Podpora jazykového vzdělání a výuky v němčině

 Otevřenost k multikulturnímu společnému životu

 Mezivládní dohoda o spolupráci na poli vzdělávání, 
mládeže a sportu

 Síť rakouských škol: Istanbul, Budapešť, Lichtenstein, 
Queretaro, Guatemala, Albanien, Prag



OEGP je mezinárodní škola 

Učitelský sbor 

- 13 rakouských vyučujících

- 21 českých vyučujících

- 1 Francouz, 2 Španěl, 1 Angličan

Studenti

- 87 % čeští občané – škola je pro české studenty

- 30 % studentů pochází z dvojjazyčných rodin



Struktura studia na OEGP

2 roky nižšího stupně gymnázia 
(1. - 2. ročník)

 Většina předmětů se vyučuje 
v češtině

 Intenzivní výuka němčiny – 8 
hod/týdně (příprava na vyšší 
gymnázium, odborná 
němčina)

 Intenzivní výuka angličtiny 

4 roky vyššího stupně gymnázia 
(3. - 6. ročník)

 Většina předmětů se vyučuje v 
němčině

 volba FJ nebo ŠJ

 volba seminářů: německá nebo 
americká literatury, CHE, BI, FY, LA, 
IVT

 ÖSD, podnikatelský řidičák, sociální 
práce



Všední školní den - výuka

Začátek 8:30, konec 16:35; v pátek 14:00

Malé třídy: 18 – 24 studentů

Podpora jednotlivých žáků (diferencované vyučování)

Atmosféra důvěry a konstruktivní mezilidské vztahy

 Individuální přístup – tutorské hodiny atd.

V prvních dvou letech se vyučuje NJ 8 hodin týdně



Život ve škole

 slušné oblečení studentek a studentů 

vzájemné slušné chování

omezení používání mobilních telefonů 
(vyhrazená zóna – přízemí a jídelna)

důraz na přítomnost ve škole

 studium je obtížné kombinovat s náročnými 
sporty 

více prázdnin kvůli rakouským svátkům



Německý jazyk – B1/B2 (po 2.ročníku), C1 (po 6. 
ročníku)

Anglický jazyk – B2/C1

Francouzský nebo španělský jazyk – A2/B1

Zkoušky ÖSD, DELF, DELE

Podnikatelský řidičák

Taneční kurz

Výjimečné všeobecné a jazykové
vzdělání, doplňkové kvalifikace



Exkurze a projekty školy

Přednášky a workshopy

Studentské soutěže a olympiády

Exkurze – Národní technická knihovna atd.

Lyžařský kurz v rakouských Alpách

Zahraniční pobyty – Linz, Dresden

Týden ve Vídni

Roční stipendium v Theresianu ve Vídni



Komunikace s rodiči – průběh studia

Rodičovský večer /Elternabend – tradiční 
rodičovské schůzky 2x ročně

Konzultační hodiny učitelů (v průběhu tutoria)

Domovská stránka, facebook školy

Studijní oddělení (kontaktní místo pro různé 
studijní záležitosti – žádosti, organizační 
záležitosti…)



Školní společenství

„Get Together“ na začátku školního roku

Vánoční slavnost

Rakouský ples

Maturitní ples

Předávání maturitních vysvědčení v rezidenci 
rakouského velvyslance

Spolek rodičů, školská rada, třídní zástupce 
rodičů 



Naši maturanti a absolventi

6 předmětů; 2 maturitní vysvědčení

Více než 25 % našich absolventů studuje v zahraničí

Znalost 3 světových jazyků

Základ pro pokračující akademické vzdělání

 zdravé sebevědomí, kritické myšlení

aktivní přístup k životu



Maturita

Zkouška

1. společná část český jazyk a literatura

2. profilová část německý jazyk

3. profilová část matematika (v němčině)

4.
profilová část

předvědecká práce s obhajobou (VWA)

(v němčině, angličtině nebo češtině)

5. profilová část volitelný předmět ze skupiny předmětů 
v němčině

6. profilová část volitelný předmět ze skupiny předmětů 
v němčině, případně v ČJ - OSZ, ŠJ, FJ



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY do 1. ročníku

Státem organizovaná jednotná přijímací zkouška
písemné testy z ČJL a MA 
Školní kolo
Písemný test z AJ (úroveň A2)
Bonusové hodnocení 
průměr z posledních tří vysvědčení 

(6. třída ZŠ a 1. pololetí 7. třídy ZŠ) do hodnoty 1,60

Kritériem pro přijetí je získaný počet celkových bodů 
při přijímacím řízení. 



ŠKOLNÉ a další náklady

 Roční školné 27 000 – 30 000 Kč 

 Kauce za učebnice 2 000,-

 Roční poplatek za kopírování 300,-

 Roční příspěvek Sdružení rodičů 500,-

 Stipendia pro sociálně znevýhodněné studenty



RAKOUSKÉ GYMNÁZIUM online

Webové stránky školy WWW.OEGP.CZ

Facebooková stránka školy 
www.facebook.com

Elektronická třídní kniha 
www.bakalari.oegp.cz

Elektronické objednávání obědu 
www.scolarest.cz

Těšíme se na Vaše přihlášky !

http://www.oegp.cz/
http://www.facobook.com/
http://www.bakalari.oegp.cz/
http://www.scolarest.cz/


Děkujeme za Vaši pozornost!

Mag. Isabella Haleš / Mgr. Jiří Bochez


