
Informace pro rodiče
žáků 10. tříd

Deutsche Schule Prag



204.12.2019

Obecné informace

Složení tříd s ohledem na přání žáků, min. jedno přání bylo zohledněno.
Počet žáků v obou třídách je vyrovnaný. 

Výuka ve všech předmětech probíhá v němčině
- kromě chemie 
- čeští žáci mají dále po jedné hodině Dějepisu a Základů společenských 

věd v češtině

Trojdělení v němčině pro lepší podporu žáků.



10. třída – úvodní fáze

11. třída – kvalifikační fáze I 

12. třída – kvalifikační fáze II 

Maturitní zkoušky – 3 písemné maturitní předměty
1 ústní maturitní předmět
1 prezentační zkouška

popř. další doplňující zkoušky

304.12.2019

Organizace 
druhého gymnaziálního stupně



- Rozšíření hodnocení o 
bodový systém

- U písemných prací je 
uvedeno hodnocení v 
bodech i známkách

- Na vysvědčení 
hodnocení ve známkách

- Způsob hodnocení 
odpovídá kvalifikační fázi

404.12.2019

Hodnocení výsledků 
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6 00
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504.12.2019

Nepřítomnost

Nemoc:

- Je nutné omluvit nepřítomnost vždy před výukou (do 8:00 hod.         
v sekretariátu nebo na DESTO). 

- Omluvenky je nutné předložit do 3-5 dnů přes DESTO nebo třídnímu 
pomocí formuláře.

Písemné práce: 

Z písemných prací se nelze omluvit. V případě nemoci je nutné 
předložit lékařské potvrzení po předchozí ústní omluvě v den konání 
testů. Jinak je práce hodnocená 0 body. 



604.12.2019

Písemné práce

Písemné práce:

Termíny viz plán klauzurních prací.

Termíny jsou vyvěšeny ve škole a zveřejněny na DESTO. 

Náhradní termín: 

Centrálně stanoven.

V úterý v odpoledních hodinách. 



704.12.2019

Centrální srovnávací zkoušky



Dokládá schopnost studovat ve vztahu
• k obsahovým kompetencím (odborné vědomosti),
• k jazykovým a metodickým kompetencím.

Dále
• umožňuje českým maturantům studium na německých univerzitách 

coby absolventům německým středních škol,
• umožňuje vstup na trh práce v německy mluvících zemích
• umožňuje studium v celé řadě jiných zemí.

 Veškeré informace o kvalifikační fázi, volbě předmětů jakožto i 
německé a české maturitní zkoušce obdržíte během školního roku!

804.12.2019

Německá mezinárodní maturita



Děkuji za Vaši 
pozornost

904.12.2019


