
 

 

Kde nás najdete? 

Škola se nachází v klidné části modřanského 

sídliště poblíž Modřanské rokle na ulici Rakovského 

3136, Praha 12 – Modřany. 

 

Jak se k nám dostanete?  

Tramvají č. 3 a 17, na zastávku U Libušského potoka; 

autobusem č. 139, 150, 157 na zastávku Tylova čtvrť. 

 

 

 

 

 

studujgympl@kgm.cz 

+420 606 063 957 

+420 724 195 561 
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 Kdo jsme? 

Klasické gymnázium Modřany a základní škola  

je součástí výchovně vzdělávací soustavy České 

republiky.   

Gymnázium 

vzniklo 

v roce 1995, 

v loňském 

roce jsme 

tedy oslavili 

25 let od založení naší školy.  

Název Školního vzdělávacího programu KGM „Škola je 

dílna lidskosti“ je citátem J. Amose Komenského, na 

jehož odkaz se snažíme navázat. Úkolem školy je 

poskytnout systematickou a vyváženou strukturu 

základních pojmů a vztahů, které umožní zařazovat 

informace do smysluplného kontextu vědění a životní 

praxe, naučit žáky, jak poznávat a využívat nové 

informační a komunikační technologie, naučit žáky 

informace zpracovávat, měnit je ve znalosti a aplikovat 

je. Smyslem školy není individuální soutěživost, ale 

prostředí vzájemné spolupráce a důvěry, kde obecně 

platí, že každý je v něčem dobrý a v něčem potřebuje 

pomoci. Z výše uvedených důvodů chceme žáky vést  

k tomu, aby dovedli rozpoznat a rozvinout především své 

možnosti, kultivovat v jisté míře a v jistém poměru 

všechny stránky sebe sama tak, aby byli schopni 

vyrovnat se s proměnlivými situacemi, které přináší život, 

a mohli tak v budoucnu překročit limity generace svých 

učitelů.  

 

Škola uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení 

školy se životem a usiluje o harmonický rozvoj osobnosti 

mladého člověka. Vychovává jej ve smyslu vědeckého 

poznání, v duchu humanity a demokracie. 

 O naší škole 

Výuka probíhá ve 27 učebnách v pavilonech B a C v 

areálu školy. Z 

tohoto počtu je 5 

učeben odborných 

(fyziky, chemie, 

biologie, zeměpisu, 

informatiky a 

výpočetní techniky),   

 

dále výtvarný ateliér, hudebna, pracovna biologie, 

chemická 

laboratoř  

a přednáškový 

sál vybavený 

mediální 

technikou  

a s kapacitou  

64 míst. 24 učeben je vybaveno moderní projekční 

technikou, dataprojektorem nebo SMART TV.  

Žáci školy mohou využívat nejen školní stravování, ale 

také rychlé občerstvení, které je v provozu od 7:30 do 

15:00 hod., na snídaně, přesnídávky, lehké obědy  

a odpolední 

svačiny. 

Mohou  

zde trávit 

přestávky, 

ve vyšších 

ročnících 

také pauzy 

mezi vyučovacími hodinami. Pro žáky jsou  

v případě zájmu školou organizována jazyková 

soustředění s intenzivní výukou anglického jazyka, 

předmětová soustředění (např. český jazyk a literatura, 

matematika), ozdravné pobyty v horách s možností 

lyžování, ozdravné pobyty u moře, jarní sportovně-



 

 

turistické kurzy, předmaturitní soustředění posledních 

ročníků, poznávací a výměnné pobyty v zahraničí.  

Tradičně jsou zajišťována také úvodní soustředění  

1. ročníků, která umožňují rychlejší adaptaci nových 

studentů a vytvoření optimálních jazykových skupin dle 

úrovně znalostí anglického jazyka.  

 Studijní programy 

Klasické gymnázium Modřany je všeobecně zaměřené 

gymnázium s profilací anglického jazyka, které 

připravuje studenty především k vysokoškolskému 

studiu. Úspěšnost přijetí na různé druhy vysokých škol je 

dlouhodobě vysoká.  

Škola vzdělává studenty v osmiletém, šestiletém  

a čtyřletém 

studiu. 

Všechny 

obory jsou 

zaměřeny 

všeobecně  

s posílením 

vzdělávací 

oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která zaujímá 

stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. 

Jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné 

vzdělanosti a je předpokladem jakéhokoliv dalšího 

vzdělávání. 

Prioritou je získání kvalitních znalostí angličtiny ve všech 

oblastech, a to nejen bezpečné znalosti gramatiky, 

širokého spektra 

slovní zásoby, 

orientace  

v systému jazyka, 

ale zvládání 

komunikačních 

dovedností i znalost reálií anglicky hovořících zemí. 

KGM spolupracuje s Cambridge P.A.R.K. a utváří tak 

podmínky pro získání cambridgeských zkoušek PET, 

KET, FCE, CAE.  

Konverzační hodiny nám zajišťují rodilí mluvčí již od 

primy. Vyučován je také předmět AJ- reálie anglicky 

mluvících zemí, který se v kvintě a sextě zaměřuje na 

historii a geografii těchto zemí, v septimě je obsahem 

tohoto předmětu literatura anglicky mluvících zemí.  

Od tercie žáci přibírají 2.druhý cizí jazyk z nabídky: 

německý jazyk, 

španělský jazyk, 

francouzský jazyk, 

ruský jazyk, italský 

jazyk. K výuce 

jazyků motivuje 

naše žáky 

především multikulturní prostředí ve škole, potřeba 

celosvětové komunikace v alespoň dvou cizích jazycích, 

spolupráce s partnerskými školami v Německu  

a Španělsku, poznávací zájezdy, návštěvy 

cizojazyčných divadelních a filmových představení, 

každoroční realizace Evropského dne jazyků, zapojení 

do projektu Edison, týdenní jazyková soustředění  

s intenzivní výukou jazyků a další. Na vyšším gymnáziu 

je do učebního plánu zařazena také latina. 

Roč. AJ AJ AJ 

KET 
PET 
FCE 
CAE 

AJ 

 

G
ra

m
m

ar
 

V
o

ca
b

u
la

ry
 

R
e

ad
in

g 

C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 
sk

ill
s 

 

R
e

ál
ie

 a
n

gl
ic

ky
 

m
lu

ví
cí

ch
 z

em
í 

1. 3 2 2 2 - 

2. 3 2 2 2 - 

3. 3 2 2 2 - 

4. 3 2 2 2 - 

5. 2 - 1 2 2 

6. 2 - 1 2 2 

7. 2 - - 1 2 

8. 2 - 1 - 2 
 

V septimě, oktávě a odpovídajících ročnících čtyřletého 

studia si studenti volí z nabídky povinně-volitelných 

předmětů dle svých zájmů či s ohledem na budoucí 

studia na vysokých školách.  


