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Dopravní spojení 
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Historie, současnost a budoucnost školy 

Gymnázium Nad Alejí vzniklo v r. 1984 a mezi pražskými gymnázii si získalo dobrou 
pověst školy, která – ačkoliv se opírá o tradicí ověřený model náročné střední školy – je 
otevřená všemu novému a proměňuje se podle potřeb studentů. 

Vysoká úroveň vzdělání, kterou naše gymnázium poskytuje, je dána kvalitním 
pedagogickým zázemím. Ve všech předmětových komisích dbají vyučující na zvyšování 
odbornosti a doplňování nových informací ve svém oboru. Zkušení učitelé spolupracují 
s různými profesními organizacemi a nakladatelstvími, mnozí působí jako fakultní učitelé. 
Ve škole vyučují rodilí mluvčí z anglicky mluvících zemí, externě spolupracují i rodilí mluvčí 
ostatních cizích jazyků a učitelé některých odborných předmětů. Kvalitní pedagogický sbor 
dává absolventům pevné základy pro další studium i pro praktický život. 

Škola vzdělává studenty ve čtyřletém a osmiletém cyklu. Poprvé byly třídy 
osmiletého cyklu pro žáky z pátých tříd ZŠ otevřeny ve školním roce 1994/95 a první 
studenti maturovali v r. 2002. Výuka probíhá podle vlastního školního vzdělávacího 
programu „Alejí ke vzdělání“. 

Základem všech učebních programů je skloubení náročného středoškolského 
učebního plánu s moderními metodami a přístupy rozvíjejícími samostatné tvůrčí myšlení 
při individuálním i týmovém řešení problémů. 

 
Budova školy 

Gymnázium Nad Alejí se nachází v klidném a čistém prostředí sídliště Petřiny, 
nedaleko obory Hvězda. Komplex školy tvoří hlavní budova, blok tělocvičen 
a administrativní budova se školní jídelnou. K budově školy náleží i venkovní sportoviště. 
Budova prochází postupně celkovou rekonstrukcí: na revitalizaci čeká už jen 1. patro. 

 
Vybavení školy 

 odborné učebny biologie, chemie, 
matematiky, fyziky, dějepisu, 
zeměpisu, společenských věd, českého 
jazyka, informatiky, hudební výchovy a 
cizích jazyků vybavené projekční 
technikou nebo interaktivní tabulí 

 odborné laboratoře chemie, fyziky a 
biologie (vybavená z prostředků EU 
pro laboratorní práce v genetice) 

 studovna s připojením na internet 

 studentský klub s prodejnou 
občerstvení pro vyšší gymnázium 

 malý divadelní sál 

 výtvarný ateliér a grafická dílna 

 dvě tělocvičny, posilovna 
s boulderovou stěnou a hřiště 

 česká a anglická knihovna 

 
Program školy 

Naše škola je všeobecně zaměřené čtyřleté a osmileté gymnázium, které 
připravuje studenty především k vysokoškolskému studiu (úspěšnost absolventů při 
přijímacím řízení na vysoké školy je stabilně vysoká) a nabízí rozšířený program 
v anglickém jazyce s možností vykonat v průběhu studia mezinárodně platné 
cambridgeské zkoušky různého stupně (FCE, CAE). 

Předměty v anglickém jazyce vyučované rodilými mluvčími nebo českými 
vyučujícími angličtiny): 

 Svět je malý (kvarta) 

 Reálie anglicky mluvících zemí (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník) 

 Literatura anglicky mluvících zemí (septima, 3. ročník) 

 Drama v anglickém jazyce (nepovinný předmět pro zájemce z různých ročníků) 

 Anglická debatní liga (nepovinný předmět pro zájemce z různých ročníků) 



Studenti osmiletého studia si volí v rámci učebního plánu od 1. ročníku druhý cizí 
jazyk z nabídky: německý jazyk, francouzský jazyk a španělský jazyk.  

Všichni studenti čtyřletého studia ve školním roce 2017/18 budou mít jako druhý 
cizí jazyk němčinu.  

Velkým přínosem pro studium cizích jazyků jsou zahraniční výměnné, studijní 
a poznávací pobyty. Studenti sekund absolvují pětidenní kurz anglického jazyka v ČR, 
studenti tercií desetidenní kurz v Anglii, studenti sext a 2. ročníku se mohou účastnit 
poznávacího a jazykového kurzu v některé ze zemí Velké Británie, již po osmé se letos 
koná výměnný projekt se střední školou v Chicagu. Starší studenti se každoročně s velkým 
úspěchem zapojují do různých soutěží a projektů v anglickém jazyce (např. turnaje 
Debatní ligy, Student Summit v Praze, Model OSN v Berlíně, Varšavě nebo Oldenburgu 
atd.). Nadaní studenti si také mohou zvolit jako nadstavbové studium korespondenční 
kurzy v angličtině CTM (Centrum pro talentovanou mládež). 

Gymnázium klade důraz i na výuku přírodních věd: škola má unikátní laboratoře 
genetiky vybavené v rámci evropského projektu, spolupracuje s Ústavem 
makromolekulární chemie, navštěvuje akce Týdne mozku, patřičnou hodinovou dotaci 
dává laboratorním pracím z fyziky, chemie a biologie. V oblasti společenských věd naše 
gymnázium nabízí kromě exkurzí a přednášek např. projekt Miminko nanečisto, 
charitativní projekt Paleta, spolupráci s nadací Člověk v tísni, případně archeologické 
vykopávky na hradě Rýzmberk. 

Po absolvování vyváženého učebního plánu se studenti ve vyšších ročnících 
gymnázia profilují výběrem studijních bloků a volitelných předmětů, jejichž nabídka je 
široká a každoročně odráží aktuální zájmy studentů. Z nabídky uvádíme např. 

 Moderní dějiny 

 Dějiny středověku 

 Dějiny kultury 

 Dějiny umění 

 Archeologie 

 Ekonomie 

 Společenskovědní seminář 

 Latina 

 Semináře FCE a CAE 

 Konverzace v cizích jazycích 

 Antropologie  

 Seminář ze zeměpisu 

 Moderní chemie 

 Semináře a cvičení 
z chemie, biologie a fyziky 

 Seminář a cvičení 
z matematiky 

 Matematická analýza 

 Deskriptivní geometrie 

 Programování 

 Astrofyzika 

 Psychologie 

 International Relations 

 Maturitní semináře z cizích 
jazyků 

 Film Seminar 

Ve svém volném čase mohou studenti navštěvovat zájmové kroužky různého 
zaměření (např. volejbal, basketbal, míčové hry, výtvarný a divadelní kroužek, English 
Club, kroužek ruštiny, francouzská konverzace, kroužky laboratorních prací z chemie 
a biologie/genetiky). 

Další nadstandardní akce, projekty a soutěže 

 týdenní seznamovací pobyty pro studenty prim a 1. ročníku 

 zážitkové kurzy studentů kvart 

 projekt rodinné a sexuální výchovy pro studenty prim „Miminko nanečisto“ 

 sportovní a lyžařské kurzy, vodácké výlety na školních lodích 

 sportovní turnaje 

 archeologický výzkum v době letních prázdnin 

 pěvecký sbor 

 divadelní představení v češtině a angličtině  

 olympiády a soutěže ve všech předmětech 

 Klub mladých diváků 

 Projekt Paleta zaměřený na činnost neziskových organizací a dobrovolnictví, pomoc při 
humanitárních sbírkách (např. Květinový den, Bílá pastelka, Den boje proti AIDS a další) 

 



Přijímací řízení  

(Informace o přijímacím řízení vycházejí ze stavu legislativy ke dni 15.11.2016.) 

Ve školním roce 2017/2018 budou na našem gymnáziu otevřeny dvě primy 
osmiletého studia (přihlášku mohou podat pouze žáci pátých tříd základní školy) a jeden 
první ročník čtyřletého studia s návazností anglického jazyka (přihlášku mohou podat žáci 
devátých tříd základní školy, odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií a také ti, kteří již 
povinnou školní docházku ukončili). 

Termín odevzdání přihlášek: 

Správně vyplněné přihlášky potvrzené základní školou je třeba odevzdat osobně 
nebo odeslat na adresu gymnázia do 1.3.2017 (formulář ke stažení a vzor vyplněné 
přihlášky bude na webových stránkách školy www.alej.cz v části Přijímací zkoušky). 

Od letošního školního roku jsou na základě novely školského zákona v přijímacím 
řízení povinné jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z matematiky a českého jazyka, které tvoří 
minimálně 60% celkového hodnocení. Ve čtyřletém studiu doplňujeme školní přijímací 
zkoušku (ŠPZ) z anglického jazyka. 

Termíny 1. kola přijímacího řízení: 
Čtyřleté studium 1. termín středa  12. dubna 2017 
  2. termín středa  19. dubna 2017 
Osmileté studium 1. termín úterý   18. dubna 2017 
  2. termín čtvrtek 20. dubna 2017 
 

Další kola pro uchazeče o čtyřleté studium může ředitel školy vyhlásit v souladu se 
školským zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění, až podle počtu žáků přijatých 
v 1. kole. 

 
Předpokládaná kritéria pro přijímací řízení do osmiletého studia 

1. písemná zkouška z českého jazyka a matematiky (CERMAT), 
2. prospěchový průměr ze základní školy v posledních dvou klasifikačních obdobích, 
3. při rovnosti bodů rozhoduje součet bodů získaných v testech z Čj a M, 
4. následně při rovnosti bodů rozhodují body v testu z matematiky. 

Předpokládaná kritéria pro přijímací řízení do čtyřletého studia 

1. písemná zkouška z českého jazyka a matematiky (CERMAT), písemná zkouška 
z anglického jazyka (školní), 

2. prospěchový průměr ze základní školy v posledních dvou klasifikačních obdobích, 
3. zohledňuje se umístění na 1.-3. místě v předmětových olympiádách v osmé nebo 

deváté třídě základní školy v okresním kole nebo ve vyšších kolech; v případě účasti 
na více olympiádách je bodováno nejlepší umístění, 

4. při rovnosti bodů rozhodují součet bodů získaných v testech z Čj, M a Aj, 
5. následně při rovnosti bodů rozhodují body v testu z matematiky. 

Definitivní kritéria platná pro přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 budou dle 
§ 60 školského zákona 561/2004 Sb. stanovena do konce ledna 2017. V přijímacím řízení 
do obou typů studia se zohledňuje změněná pracovní schopnost v případě rovnosti bodů 
s jiným uchazečem bez ZPS. 

Uchazeči o čtyřleté studium se mohou účastnit přípravných kurzů českého jazyka 
a matematiky v budově školy. Více informací najdete na webových stránkách školy 
www.alej.cz v záložce přijímací řízení. Pro uchazeče o osmileté studium přípravné kurzy 
nepořádáme. 

aktualizace 11.11.2016 Ben 
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