„Spolužáci 2014” - obrazy, grafiky pro radost”
Výstava výtvarných prací studentů Rakouského gymnázia v Praze,
U Uranie 14, 170 00 Praha 7, www.oegp.cz
Výstavu připravila Mgr. Zdeňka Mahdiová
18. září - 8. října 2014, vernisáž 18. září 2014 od 18.00 hod.
Od 18. září až do 8. října 2014 mohou návštěvníci Galerie Prádelna při komunitním
centru Prádelna, Holečkova 38a, Praha 5 – Smíchov navštívit výstavu vybraných výtvarných
prací studentů Rakouského gymnázia v Praze, která zde bude k vidění pod názvem „Spolužáci
2014“.
Vystavená výtvarná díla vznikala v rámci povinných předmětů, nepovinných aktivit a výtvarných
dílen. Studenti vytvořili různými výtvarnými technikami mnoho
prací, výběr těch nejlepších představí tato výstava. Patří již ke školní tradici, že nejzajímavější
výtvarná díla studentů jsou touto formou pravidelně prezentována veřejnosti.
Vernisáž se koná ve čtvrtek 18. září 2014 od 18.00 hodin a její součástí bude i hudební
vystoupení studentů gymnázia.
Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. je soukromé bilingvní šestileté gymnázium poskytující
prestižní všeobecné střední vzdělání ukončené rakouskou a českou maturitní zkouškou. Škola
byla založena v rámci kulturní smlouvy mezi Rakouskem a Českou republikou v roce 1991. Od
roku 1993 je zařazena do sítě českých škol.
Výuka na nižším stupni připravuje studující na studium většiny předmětů v německém jazyce na
stupni vyšším, na vynikající úrovni si žáci osvojí i jazyk anglický a po čtyři roky se učí ještě
francouzštinu, nebo španělštinu. Vzhledem k požadavkům rakouské maturitní zkoušky však není
opomíjena ani matematika a další přírodní vědy.
Výuku zajišťují kvalifikovaní a zkušení učitelé z Rakouska a Česka, angličtinu a francouzštinu
vyučují taktéž rodilí mluvčí. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování přijímacích
zkoušek. Škola se zapojuje do celé řady mezinárodních aktivit, během studia zde lze získat
několik mezinárodně uznávaných diplomů a certifikátů. Nedílnou součástí vzdělávacího
programu jsou exkurze (často zaměřené na poznávání Rakouska a rakouské kultury) a různorodé
projekty. Výuka probíhá v inspirativním, multikulturním prostředí, kde se vzdělávání pojí
s přátelskou a vstřícnou atmosférou.
Studenti tohoto gymnázia dosahují dle srovnávacích testů nadprůměrných výsledků, a to jak ve
vyučovacích předmětech, tak i v přijímacích zkouškách na vysoké školy. Po ukončení
středoškolských studií získají studenti české i rakouské maturitní vysvědčení. Mají možnost
studovat na vysokých školách v evropských zemích i v zámoří.
Vedle povinné výuky podle školního vzdělávacího programu je žákům nabízeno mnoho dalších
aktivit. Tyto aktivity jsou finančně podpořeny rakouskou stranou. Samozřejmostí jsou nepovinné
sportovní a kulturní aktivity pořádané často ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem.
Při studiu se podporuje další prohloubení vzdělání v cizích jazycích. Při splnění daných
předpokladů mohou žáci získat mezinárodně uznávané diplomy a certifikáty (např. Cambridge
Certificate, DELF - A2 atd.). Rakouské gymnázium v Praze je oficiálním zkušebním místem pro
získání „Österreichisches Sprachdiplom“ (ÖSD). Každoročně se zde předávají jazyková

osvědčení „Zertifikat Deutsch“, „Mittelstufe Deutsch“, Oberstufe Deutsch nebo
„Wirtschaftssprache Deutsch“.
Studenti mohou využít taktéž bohatou nabídku různorodě zaměřených nepovinných předmětů.
Studenti se v předmětu radiožurnalistika učí připravovat rádiové reportáže a vysílání,
přírodovědně orientovaní studenti se mohou zapojit do mezinárodního projektu Biologie im
Team, umělecky založení studenti se mohou angažovat ve školním sboru či divadle. To však
zdaleka není vše – kompletní seznam nepovinných předmětu i s údaji, pro které ročníky se
nabízejí, je k prohlédnutí na webových stránkách školy - www.oegp.cz
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