
 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 

Mateřská škola 

Obecná škola 

 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 

Reálné gymnázium 

 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 

(na 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 do 17:00 hodin 

 paralelní třídy na nižším stupni gymnázia 

 max. 24 žáků ve třídě 

Dále nabízíme: 

 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 

 školní oslavy: maturitní oslava, vánoční oslava, 

karneval, zahradní slavnost 

 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 

 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) 

 



 für Kinder von 2 bis 6 Jahre (ab 9/2016 neu 
eröffnete Krippe für Kinder von 2 bis 3 Jahre) 

 auf spielerische Art und Weise die Gesamtpersön-
lichkeit jedes Kindes in Zusammenarbeit mit der Fa-
milie fördern 

 wir unterstützen Ihr Kind bei der Eingewöhnung und 
sorgen für eine optimale Entwicklung 

 durch die enge Zusammenarbeit in einem Haus 
können wir für einen reibungslosen Übergang vom 
Kindergarten in die Volksschule sorgen 

 fünf Gruppen tschechisch-/slowakisch- und 
deutschsprachig und eine Gruppe ungarisch-  
und deutschsprachig 

 max. 120 Kinder in sechs Gruppen 

Kindergarten 

Volksschule 

 1.–4. Klasse (1.–4. Schulstufe) 

 zweisprachiger Unterricht ab der 1. Klasse 
(Tschechisch/Slowakisch, Deutsch) 

 Alphabetisierung in Tschechisch/Slowakisch und 
Deutsch 

 Slowakisch alternativ zu Tschechisch 
(5–6 Wochenstunden) 

 Unterricht erfolgt nach dem österreichischen 
Lehrplan mit Englisch ab der 3. Klasse 

 zweisprachiges Team-Teaching 

 unverbindliche Übungen: Darstellendes Spiel, Chor, 
Malkurs, Tanz und Leibesübungen 

 Nachmittagsbetreuung: 
Mo–Do bis 17:30 Uhr, Fr  bis 17:00 Uhr 

 Angebot in der Nachmittagsbetreuung: Ballspiele, 
Volleyball, Leibesübungen, Joga, Tanz, 
Darstellendes Spiel, Singschule, Flöten-, Klavier- und 
Gitarrenunterricht, Werken, Malkurs, Science Club, 
Russisch 

 Parallelklassen 

 max. 24 SchülerInnen pro Klasse  

Realgymnasium 

 1.–8. Klasse (5.–12. Schulstufe)  

 die Unterstufe des Gymnasiums wird als 
Gesamtschule geführt (Modell Wiener Mittelschule) 
mit differenzierter Leistungsbeurteilung in der 
3. und 4. Klasse 

 das Schulgebäude in der Schützengasse wurde 
in den Jahren 2010–2012 generalsaniert 
und modernisiert  

 Deutsch und Tschechisch/Slowakisch als 
Unterrichtssprachen 

 Ethik alternativ-verpflichtend zu Religion in der Ober-
stufe  

 Englisch als erste lebende Fremdsprache ab der  
1. Klasse 

 Darstellende Geometrie ab der 7. Klasse 

 zusätzliche Deutsch-, Tschechisch- und Slowakisch-
stunden als unverbindliche Übungen 

 Wahlpflichtfächer ab der 6. und 7. Klasse 
(Informatik, Spanisch, Französisch, Russisch) 

 unverbindliche Übungen: Darstellendes Spiel, 
Deutsch als Fremdsprache, Chor, Floorball,  
Volleyball, ... 

 Nachmittagsbetreuung in den 1. und 2. Klassen 

 Parallelklassen in der Unterstufe 

 max. 24 SchülerInnen pro Klasse 

Was wir noch bieten: 

 Schulküche und Schulgarten am Sebastianplatz 

 Schullandwochen, Sommersportwochen, Skikurse, 
Wandertage, Schwimmunterricht 

 Intensivsprachwochen in England oder auf Malta 

 Schulfeste: Maturafeier, Weihnachtsfeier, 
Faschingsball, Gartenfest 

 Theatersaal (400 Personen), Mehrzwecksaal 
(150 Personen), Klubraum (60 Personen) 

 Computerraum, Biologiesaal, Physik- und 
Chemiesaal, Zeichensaal, Werkraum, Turnsaal 

 Bibliothek in beiden Gebäuden 

 Schularzt 

 wir geben unsere eigene Zeitschrift, ein Jahrbuch 
und einen Kalender heraus 

 Mitveranstalter des Maturaballs in Zusammenarbeit 
mit dem Minderheitenrat der Tschechen und 
Slowaken in Österreich 

 Zusammenarbeit mit dem Turnverein Sokol und dem 
Absolventenverein 

 wir arbeiten mit dem Internat in der Boerhaavegasse 
(Gymnasium) zusammen, wo auch das Mittagessen 
angeboten wird 

 Partnerschaft mit der VS in Brno/Jehnice, mit der VS 
in Znojmo/Přímětice und VS in Bratislava/Drieňová 
sowie mit höheren Schulen in Břeclav, Brno, Praha, 
Bratislava und Budapest (Gymnasium) 


