
Německé oddělení GFXŠ v Liberci
● Šestileté gymnázium (třídy 1N-6N), začátek po sedmé třídě ZŠ
● Znalost němčiny není podmínkou pro přijetí
● 10 hodin němčiny týdně v prvních dvou letech
● 3N-6N: Výuka vybraných předmětů v němčině po čtyři roky
● Studenti skládají českou i německou maturitní zkoušku

Jak se německé oddělení odlišuje?
● Styl výuky kladoucí důraz na práci ve skupinách, kritické myšlení, analytické schopnosti a aktivní účast ve výuce
● Možnost výjezdů do zahraničí i několikrát za rok
● Mezinárodně uznávaný německý školský systém 
● Kvalifikovaní a motivovaní kantoři z Německa
● Rodilí mluvčí vyučují nejen němčinu, ale i další odborné předměty
●● Po šesti letech intenzivní práce v němčině studenti dosáhnou téměř dvojjazyčnosti
● Německá maturita slouží také jako oficiální potvrzení znalosti němčiny

"Obvzláště jsem ocenila možnost využití němčiny v praxi – na stáži v Německu, zahraničních výměnách 
nebo mimoškolních projektech jako je Jugend debattiert či Deutschklub. Dostat se na německou 
univerzitu a získat tak zkušenosti ze zahraničí byla s úrovní jazyka z německého oddělení hračka."
Eliška Brzobohatá, studentka architektury, Technische Universität Dresden

‘’Nehraje roli, jestli chceš studovat práva, medicínu nebo lingvistiku, podporu má každý. Učitelé přistupují ke studentům indiviuálně a rádi 
si na člověka najdou čas i mimo výuku.” 
Petr Švéda, student oboru translatologie, Universität Wien

‘’Největší výhodou německého oddělení je způsob jakým 
jsou žáci vedení k přemýšlení. Tento způsob mě naučil více 
kriticky myslet, nedívat se pouze na holá fakta a vyvíjet jiné 
způsoby řešení problémů. Zároveň se díky intenzivní jazykové 
výuce otevírají nové horizonty pro pozdější zahraniční studium.’’
Karel Matějka, student mediálních a komunikačních věd, 
Universität HamburgUniversität Hamburg

“V dnešní společnosti považuji za důležité odlišovat se a mít konkurenční výhodu. Proto si velmi cením dvou 
maturit, které jsem měla možnost získat doma v Liberci. Díky německé maturitní zkoušce jsem byla automaticky 
přijata na vídeňskou univerzitu, což by s českou maturitou nebylo možné. Německé oddělení mě naučilo myslet, 
selektovat podstatné informace a neztrácet se v těch nepodstatných.“
Karolína Krupičková, studentka oboru divadelních, filmových a mediálních věd, Universität Wien

“Hlavním pozitivem studia na německém oddělení není podle mého samotné zvladnutí německeho jazyka téměř na úrovni mateřštiny, ale jiný styl 
výuky zaměřený převážně na realné případy z praxe a na hledaní odpevedí na “Proč?” nebo “Jak?” spíše než na “Kolik? Kdy? Kde?”. 
Jakub Čanda, Finančník, Londýn a Praha, absolvent University of California, Los Angeles, USA

“Projekty a výměny v Německu mě inspirovaly pro mezinárodní 
kariéru a studium v Hamburku, Dánsku a Nizozemsku. Z 
pracovní zkušenosti z globální korporace mohu potvrdit, 
že schopnosti analýzy, týmové práce a cizojazyčné 
komunikace jsou klíčem k úspěchu v moderním byznysu. 
Německé oddělení tyto schopnosti cíleně rozvíjí. Proto říkám, 
že je to nejlepší bezplatná střední šže je to nejlepší bezplatná střední škola v ČR.”
Roman Uhlíř, student magisterského oboru finance, University 
of Groningen, Nizozemsko

“Odhlédnu-li od toho, že mě nyní znalosti německého jazyka živí, vyzdvihnul bych německé oddělení Gymnázia F. X. Šaldy zejména pro aplikaci 
prvků moderního vyučování – zaměření na dovednosti a schopnosti, rozvoj kritického myšlení, upřednostnění dialogu před frontální výukou. 
Vyučující jsou zde žákům partnery a vytváří tak příjemné a inspirativní prostředí pro studium. Vážím si toho, že jsem zde studoval.”
Tomáš Kučera, učitel němčiny na gymnáziu, Praha
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