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Maturita v Bavorsku pro české žáky
Od školního roku 2017/2018 nabízí gymnázium Zwiesel jedinečný projekt pro české žáky gymnázií, kteří by
chtěli složit maturitu v Bavorsku a získat tak bohaté zkušenosti a znalosti jak německého jazyka tak kultury.
Podmínkou pro zájemce je věk od 16 do 18 let, znalosti německého jazyka na komunikativní úrovni a
odpovídající znalost anglického jazyka. V prvním roce studia budou čeští žáci navštěvovat speciálně pro ně
vytvořenou 10. českou třídu (ca. 15 žáků), ve které bude probíhat celodenní výuka ve všech předmětech v
němčině, navíc pro české studenty bude organizována výuka českého jazyka. Zvýšený důraz bude kladen na
výuku německého jazyka tak, aby žáci byli schopní se od 11. třídy zapojit do standardní výuky s německými
žáky s cílem složit na škole bavorskou maturitu (skládá se na konci 12. třídy). Zároveň zde bude možnost
skládat maturitu i z českého jazyka.
Žákům je nabízena možnost ubytovaní ve sdílených bytech s několika dalšími spolužáky. V domě, kde se byt
nachází, bydlí i pronajímatelé. Další možnost integrace žáků do německého prostředí se nabízí
prostřednictvím zapojení do místních spolků, absolvování školní praxe a školních poznávacích cest a osobní
péče učitelů a tutorů.
Zájemci o zapojení do projektu mají možnost absolvovat na gymnáziu Zwiesel zkušební týden, ve kterém se
budou konat přijímací testy z německého jazyka, matematiky a anglického jazyka a také osobní pohovory s
žáky, případně i rodiči. Zde se také dozvíte detailní informace. Tento týden se bude konat od 14.5.16.5.2018. Ubytování na tuto dobu škola neposkytuje. Doporučujeme následující hotely a penziony, kde si
ubytování můžete zarezervovat:
Haus Margarete & Landhaus Karin, Buschweg 26, 94227 Zwiesel, Tel.: 09922 2187
Aparthotel Zwiesel, Röckkellerstr. 27-31, 94227 Zwiesel, Tel.: 09922 970
Gasthof Kapfhammer, Holzweberstraße 6, 94227 Zwiesel, Tel.: 09922 84310
Pokud Vás možnost studovat v Německu a složit zde maturitu zaujala a máte dost odvahy se do projektu
zapojit, neváhejte této příležitosti využít. Znalost němčiny nemusí být výborná, hlavní je chuť a motivace se
zlepšovat. Díky této jedinečné možnosti budete moci získat životní zkušenosti v zahraničí a interkulturní
kompetence, které mohou být užitečné ve Vašem následném pracovním životě. Cílem projektu je mimo
jiné i vzájemné poznávání a porozumění obou kultur a prohloubení vzájemných sousedských vztahů.
Váš stručný životopis s kontaktními údaji (v němčině) zašlete prosím do 04.05.2018 na email:
projekt-bayerisches-abitur@gymnasium-zwiesel.de

Děkuji a těším se na Vaše přihlášky.
Jana Aschenbrenner
učitelka gymnázia a vedoucí projektu

