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více informací na

– 1.–8. třída (5.–12. ročník)

– nižší stupeň gymnázia je veden jako tzv. 
Gesamtschule (model Vídeňská střední škola)  
s diferencovanou klasifikací ve 3. a 4. třídě

– školní budova byla v letech 2010–2012 kompletně 
zrenovována a zmodernizována

– vyučování v češtině/slovenštině a němčině

– etika je alternativním předmětem k náboženství 
(ve vyšším stupni reálného gymnázia) 

– angličtina jako první cizí jazyk od 1. třídy

– deskriptivní geometrie od 7. třídy

– další hodiny němčiny, češtiny a slovenštiny jsou 
nabízeny jako nepovinná cvičení 

– volitelné předměty od 6. a 7. třídy (informatika, 
španělština, francouzština, ruština)

– nepovinné kroužky: divadelní kroužek, němčina 
jako cizí jazyk, pěvecký sbor, florbal, volejbal

– odpolední družina pro 1. a 2. třídy 

– paralelní třídy na nižším stupni gymnázia

– max. 24 žáků ve třídě

– pro děti ve věku od 2 do 6 let (od 9/2016 nově 
otevřeny jesle pro děti od 2 do 3 let)

– podpora celkového vývoje osobnosti každého 
dítěte hravou formou ve spolupráci s rodinou

– podporujeme adaptaci Vašeho dítěte 
a zajišťujeme jeho optimální vývoj

– prostřednictvím intenzivní spolupráce v naší 
instituci zajistíme bezproblémový přechod dítěte 
ze školky do školy

– v pěti skupinách se mluví česky/slovensky 
a německy, v jedné skupině maďarsky a německy

– max. 120 dětí v šesti skupinách

– 1.–4. třída (1.–4. ročník)

– dvojjazyčná výuka od 1. třídy (čeština, němčina)

– alfabetizace v češtině/slovenštině a němčině

– slovenština je alternativním předmětem k češtině 
(5–6 hodin týdně)

– vyučování probíhá na základě rakouských osnov  
s výukou angličtiny od 3. třídy

– týmová bilingvní výuka (Team-Teaching)

– nepovinná cvičení: divadelní kroužek, sborový 
zpěv, výtvarný kroužek, tanec a různé sportovní 
kroužky

– družina: po–čt do 17:30 h, pá do 17:00 h

– činnosti nabízené v rámci družiny: míčové hry, 
volejbal, cvičení, jóga, tanec, divadelní kroužek, 
hudební škola, hra na flétnu, klavír a kytaru, ruční 
práce, výtvarný kroužek, Science Club, ruština

– paralelní třídy

– max. 24 žáků ve třídě

– školní jídelnu a zahradu na Sebastianplatz

– školu v přírodě, letní sportovní pobyty, lyžařské 
kurzy, výlety, výuku plavání

– intenzivní jazykové pobyty v Anglii nebo na Maltě

– divadelní sál (400 osob), víceúčelový sál 
(150 osob), klubovnu (60 osob)

– učebnu informatiky, biologie, fyziky a chemie,  
učebnu ručních prací, kreslírnu a tělocvičnu

– knihovnu v obou školních budovách

– školního lékaře

– školní oslavy: maturitní oslavu, vánoční oslavu, 
karneval, zahradní slavnost

– vydáváme vlastní časopis, ročenku a kalendář

– spolu s Menšinovou radou Čechů a Slováků 
v Rakousku jsme pořadateli maturitního plesu

– spolupracujeme s tělovýchovnou jednotou Sokol 
a se spolkem absolventů

– spolupracujeme s internátem v Boerhaavegasse 
(gymnázium), kde nabízíme i možnost obědů

– udržujeme partnerství se základními školami 
v Brně/Jehnicích, ve Znojmě/Příměticích 
a v Bratislavě - ZŠ Drieňová; dále pak se středními 
školami v Břeclavi, Brně, Praze, Bratislavě 
a Budapešti (gymnázium)
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