
 Oberstufenkoordination 

 
 

Prag, den 02.11.2016 
 
Liebe Eltern und Schüler der Klassenstufe 10, 
 
für Ihre Kinder/für Euch stehen im 2. Halbjahr der Klasse 10 wichtige Entscheidungen an.  
 
Aus diesem Grunde findet in unserer Schule am Montag, den 28. November 2016, 18:30 Uhr 
eine Informationsveranstaltung zum Thema: 
 

Die Oberstufe an der Deutschen Schule Prag – der Weg 
zur Deutschen Hochschulreifeprüfung 
statt. 
 
In einem ca. 1-stündigen Vortrag werde ich Ihnen Informationen zu Aufbau und Organisation der 
Oberstufe geben. Dazu gehören auch die Hinweise, welche Fächer von den Schülerinnen und Schülern 
belegt werden müssen und welche Fächer gewählt werden können. Angesprochen wird ebenfalls das 
Prüfungsverfahren im neuen Deutschen Internationalen Abitur. Details zur Wahl der Fächer für die 
schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen erhalten Sie im Laufe der Klasse 11. Die Wahl dieser 
Abiturfächer erfolgt zu Beginn der Klasse 12. 
In einer anschließenden Fragerunde können Sie weitere Details erfragen bzw. bestehende 
Unklarheiten ausräumen. 
 
Sollten Sie bereits im Voraus Fragen zu dieser Thematik haben, so können Sie diese an meine E-Mail-
Adresse senden: 
agnes.nuechternfalk@dsp-praha.cz 
 
Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie an der Veranstaltung teilnehmen werden oder nicht. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Agnes Nüchtern-Falk 
Oberstufenkoordination 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bitte unten stehenden Abschnitt bis spätestens Dienstag, den 22. November 2016 dem Klassenleiter abgeben 

oder in mein Fach im Sekretariat legen lassen: 

Ich/Wir werde(n) am Montag, 28. November 2016 an der Veranstaltung „Oberstufe an der DSP“ 

 mit ________ Person(en) teilnehmen 

 nicht teilnehmen 

  

Name (in Druckbuchstaben): _________________________________________      Klasse 10 ___ 

 

 

mailto:agnes.nuechternfalk@dsp-praha.cz


 Oberstufenkoordination 

 
 

V Praze, 02. 11. 2016 
 
 
Vážení rodiče a žáci 10. tříd, 
 
Vaše děti i Vy stojíte ve 2. pololetí 10. třídy před důležitým rozhodnutím. 
 
Z tohoto důvodu se v naší škole v pondělí 28. listopadu 2016 od 18.30 hodin uskuteční informační 
večer na téma: 
 

Vyšší stupeň na Německé škole v Praze – cesta k německé 
maturitě opravňující ke studiu na vysokých školách. 
 
V přibližně hodinové přednášce obdržíte informace ohledně struktury a organizace vyššího stupně.       

K tomu patří také informace o tom, které předměty jsou pro žáky povinné a které volitelné. Zmíníme se 

také o průběhu maturitní zkoušky v nové Německé mezinárodní maturitě. Podrobnosti k volbě přemětů 

na písemnou a ústní maturitní zkoušku obdržíte v průběhu 11. třídy. Volba těchto předmětů proběhne 

na začátku 12. třídy. 

V následné diskusi se můžete zeptat na další podrobnosti a vyjasnit případné nejasnosti. 

Máte-li již nyní dotazy týkající se tohoto tématu, můžete je zasílat na moji e-mailovou adresu 
agnes.nuechternfalk@dsp-praha.cz. 
 
Sdělte nám, prosím, zda se akce zúčastníte či nikoli. 
 
S přátelským pozdravem 
 
Agnes Nüchtern-Falk 
koordinátorka pro vyšší stupeň 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vyplňte prosím následující ústřižek a nejpozději do úterý 22. listopadu 2016 pošlete po svém dítěti třídnímu 
učiteli nebo vložte do mé přihrádky v sekretariátu školy: 
 

 
Informačního večera „Vyšší stupeň na Německé škole v Praze“ v pondělí 28. listopadu 2016  
 

 se zúčastním s ____________ osobou/osobami, 
 

 se nezúčastním. 
 
 
 
Jméno (hůlkovým písmem): _____________________________________ třída 10_______ 
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