


= Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

= škola oceněná Zlatým certifikátem kvality SSŠ ČMS

= klasické gymnaziální vzdělávání s rozšířenou výukou vybraných předmětů

= nabízíme osmileté studium pro žáky z 5. tříd

EKO Gymnázium 



Krátce o historii školy

•  zahájení v roce 1993, činnost 28 let
•  původně pobočka pražského EKO Gymnázia a od roku 1995 jako 
samostatné gymnázium

•  EKO = propojení všeobecně vzdělávacích předmětů s předměty ekonomie, 
marketing a management, ekologie

•  2011 - otevření SOŠ Multimediálních studií, obor Multimediální tvorba
•  2019 - rozšíření SOŠ o obor Design a nová média 



•  spojujeme gymnaziální vzdělávání s oborem Multimediální tvorba - jsme jediní 
v republice!

•  nabízíme rozšířenou výuku cizích jazyků a informačních a komunikačních 
technologií

• kromě klasických gymnaziálních předmětů vyučujeme ekonomii, marketing, 
ekologii, rétoriku, audiovizuální komunikaci aj.

Co byste měli vědět o naší škole



•  přihlášky se odevzdávají do 1. března 2022
•  přípravný kurz bude probíhat v březnu (2 lekce matematiky a 2 lekce českého 
jazyka v rozsahu dvou vyučovacích hodin)

•  přijímací zkoušky se konají na jaře 2022, pravděpodobně v dubnu
•  školné 15 000 Kč ročně
•  otevíráme třídu pro 20 žáků

Důležité informace



proč studovat u nás



Osobní přístup

•  klademe velký důraz na kvalitní mezilidské vztahy a komunikaci
•  pravidelně komunikujeme s rodiči
•  zapojujeme žáky do spolurozhodování o životě školy formou školního parlamentu 
a třídních samospráv

•  vedeme a motivujeme žáky k odpovědnosti za sebe i za třídní a školní kolektiv
•  máme propracovaný program výchovného a kariérního poradenství
•  umíme reagovat i na specifické vzdělávací potřeby nadaných uchazečů i žáků 
 s hendikepem

•  pro nás je KAŽDÝ ŽÁK NA PRVNÍM MÍSTĚ



•  interaktivní tabule
•  multimediální učebny
•  jazyková učebna vybavená počítači a poslechem
•  notebooky s grafickými programy
•  grafické tablety
•  dataprojektory
•  iPady
•  fotoaparáty Nikon a Canon
•  videokamery

Špičkové technické zázemí



•  moderní forma výuky
•  informace se hledají online v hodinách
•  realizují se online soutěže a projekty
•  elektronická učebnice je vždy při ruce
•  sdílení informací se třídou i s učiteli
•  iPad obrží žáci na začátku studia ZDARMA

Výuka s iPadem



Experimentální učebna vybavená 
unikátními přístroji



Národní testování SCIO

•  výsledky testování žáků 9. tříd nás řadí mezi 10% nejúspěšnějších škol 
(účast na testování více než 600 škol)

•  naši žáci získali nadprůměrných výsledků
•  v anglickém jazyce dosáhli úrovní B1, B2 i C1. Uvedené kategorie znalosti 
cizího jazyka jsou zárukou pro úspěšné složení maturitní zkoušky.



Umíme učit online

•  distanční výuka přes Microsoft Teams dle pevného rozvrhu
•  zadávání úkolů přes Školu OnLine
•  ukládání úkolů na OneDrive
•  testy online přes Forms
•  využíváme nástroj OneNote pro sdílení výukového materiálu
•  dysklub online



•  adaptační kurz 
•  lyžařský výcvik a vodácký kurz
•  vzdělávací exkurze a školní výlety
•  Den zdraví
•  Den Země
•  jazykově zaměřený projektový týden EDISON
•  účast na soutěžích
•  Vánoční akademie
•  školní měna EKOUN

Školní aktivity



Zeptali jsme se za vás našich žáků
• I přesto, jaká je doba, nám škola plnohodnotně nahradila výuku v online podobě. 

Veronika, kvinta 

• Učitelé mají vůči studentům skvělý přístup. Postupují lidsky a žáky dobře naučí. 
Petr, kvinta 

• O hodinách pracujeme na iPadech poměrně často, nejvíce v hodinách zeměpisu. 
Klárka, prima 

• Díky menšímu počtu dětí ve třídě na nás také mají učitelé více času. 
Vojta, prima 

• Přístup učitelů se mi moc líbí, protože kdykoliv mám s něčím problém, tak se jich nebojím zeptat a oni mi to moc rádi vždy vysvětlí. 
Patrik, prima 

• Na naší škole při distanční výuce pracujeme s Microsoft Teams a úkoly nám chodí do Školy OnLine. Online hodiny jsou dobré a máme  
i možnost se ptát na otázky. 
Tayla, kvarta 
 

PLNÉ ZNĚNÍ REFERENCÍ PŘÍMO OD ŽÁKŮ NALEZNETE NA www. ekopodebrady.cz



Jak vypadá náš absolvent?

•  dovede myslet a rozhodovat v souvislostech environmentálních, 
ekonomických a sociálních ve svém profesním i osobním životě

• je vybaven nadstandardními dovednostmi v informačních a komunikačních 
technologiích (ICT) včetně základů multimediální tvorby
• zvládá minimálně dva cizí jazyky na úrovni C
• umí zpracovat podnikatelský plán a dovede aplikovat znalosti managementu a 
marketingu v praxi
• je připraven k přijímací zkoušce na VŠ



Fotoprohlídka školy

• kmenové třídy



Fotoprohlídka školy

• multimediální učebny



Fotoprohlídka školy

 • veřejné prostory



Fotoprohlídka školy

 • relaxační místnost, knihovna



www.ekopodebrady.cz  ——  facebook.com/ekomt2011  
 —  instagram.com/ekommt  

děkujeme


