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Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
Kdo jsme

Gymnázium Nad Alejí vzniklo v roce 1984 a mezi
pražskými gymnázii si získalo pověst prestižní vzdělávací instituce, která sice vychází z tradic modelu náročné střední školy, ale která je otevřená novým věcem
a nebrání se zohledňování potřeb studentů. Vysoká
úroveň vzdělání, kterou naše gymnázium poskytuje,
je dána především kvalitním pedagogickým zázemím.
Vyučující dbají na zvyšování své odbornosti a na rozvíjení svých pedagogických kompetencí. Mnozí z nich také
spolupracují s nejrůznějšími profesními organizacemi,
s nakladatelstvími a s vysokými školami v roli fakultních
učitelů. Ve škole také vyučují rodilí mluvčí z anglicky mluvících zemí.
Škola vzdělává studenty
ve
čtyřletém
a osmiletém studijním
cyklu. Poprvé byly třídy
osmiletého
gymnázia
pro žáky z pátých tříd
základních škol otevřeny ve školním roce
1994/95. Výuka probíhá
podle našeho školního vzdělávacího programu s názvem
„Alejí ke vzdělání“.
Základem učebního programu je skloubení náročného
středoškolského studia s moderními metodami. Součástí
školního kurikula je příprava na Cambridgeské jazykové zkoušky, a to až do
stupně CAE. Naše škola se
snaží také rozvíjet samostatné tvůrčí a kritické myšlení
tak, aby si každý náš student našel svoji roli ve svém
budoucím životě.

Kde nás najdete

Budova školy se nachází v klidném a čistém prostředí
sídliště Petřiny, nedaleko obory Hvězda. Komplex školy
tvoří hlavní budova s učebnami, sportovní blok s posilovnou a s víceúčelovým hřištěm a administrativní blok se
školní jídelnou, knihovnou a studovnou. Budova prošla
komplexní revitalizací.

Co najdete ve škole

• odborné učebny biologie, chemie, fyziky, matematiky,
dějepisu, zeměpisu, společenských věd, informatiky,
hudební výchovy a cizích jazyků vybavené projekční
technikou či interaktivní tabulí
• odborné laboratoře chemie, fyziky a biologie
• ojedinělou speciální laboratoř genetiky vybavenou
z prostředků EU
• studovnu s připojením na internet
• studentský klub s prodejnou občerstvení
• divadelní sál (kapacita 90 osob)
• výtvarný ateliér a grafickou dílnu
• dvě tělocvičny, posilovnu
s boulderovou stěnou
a venkovní multifunkční hřiště
• českou a anglickou knihovnu
• ...a mnoho dalšího...

Jaký nabízíme studijní program

Gymnázium Nad Alejí je všeobecně zaměřené gymnázium, které především připravuje studenty k vysokoškolskému
studiu (úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy v ČR i v zahraničí je stabilně vysoká) a nabízí rozšířený program výuky v anglickém jazyce. V průběhu studia
také studentům zprostředkováváme možnost vykonat mezinárodně platné cambridgeské zkoušky stupňů FCE a CAE.
Předměty vyučované v anglickém jazyce rodilými mluvčími:
• 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 vrcholící
každoročním představením)
• Anglická debatní liga (nepovinný předmět)
Studenti osmiletého studia si volí již od primy druhý cizí
jazyk z nabídky: německý, francouzský a španělský jazyk.
Studenti čtyřletého studia mají druhý cizí jazyk z téže nabídky – střídá se po ročnících dle úvazků pedagogů.
V septimě a ve 3. ročníku si studenti začínají volit
předměty ze širokého spektra seminářů.
V oktávě a ve 4. ročníku se část výuky realizuje blokově:
studenti si vybírají dle svého zaměření humanitní, technický,
přírodovědný či ekonomický blok. Kromě toho si volí další
3 - 4 semináře dle svého zájmu či s ohledem na jejich budoucí studia na vysokých školách.

A co víc?

Velkým přínosem pro
studium jsou zahraniční
výměnné, studijní a poznávací pobyty (v tercii desetidenní
kurz v Anglii, v sextě a 2.
ročníku se mohou studenti
zúčastnit tradičního zájezdu
do zemí Velké Británie, naše
škola má partnerský výměnný projekt s Walter Payton
College v Chicagu, každoročně také nabízíme poznávací
zájezdy do německy, francouzsky a španělsky mluvících
zemí pro studenty vyššího gymnázia).
Studenty
motivujeme
k účasti v různých soutěžích
a projektech (předmětové
soutěže, turnaje Debatní
ligy, Student summit, Model
OSN, atp.
Velkou příležitostí pro nadané studenty je možnost
nadstavbového studia on-line kurzů v angličtině CTM.
Klademe důraz i na výuku přírodních a společenských
věd (kroužek genetiky, spolupráce s Ústavem makromolekulární chemie, projekt Miminko nanečisto, Světová
škola, ...)
Nabízíme široké spektrum kroužků (volejbal, míčové hry, výtvarný, dramatický kroužek, English Club
a mnohé další)

A co ještě?
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

týdenní seznamovací kurzy pro nově přijaté ročníky
anglický kurz pro sekundy
zájezd do Velké Británie pro tercie
zážitkové kurzy pro kvarty
lyžařské kurzy pro sekundy, 1. ročník a kvinty
vodácké výlety pro 1. ročník, kvinty, 2. ročník a sexty
sportovní kurzy pro
3. ročník a septimy
sportovní turnaje
Alejsbor
Klub mladého diváka
zapojení do humanitárních akcí

Pojďte se projít Alejí
a studovat s námi...

