
 výuka s anglickými a českými rodilými  
 mluvčími

 odborníci na montessori pedagogiku
 využívání moderní technologie
 věková i předmětová integrace
 projektová výuka

 možnost volby jako jeden ze základních 
 principů

 týmová spolupráce
 psychologické centrum
 pestrá nabídka odpoledních aktivit
 sourozenecké slevy a stipendia

Česko-anglické montessori 
Gymnázium Duhovka

OSMILETÉ DENNÍ STUDIUM 
Osmiletý česko-anglický program zakončený 
mezinárodní i českou maturitou.
Inspirujeme se především pedagogikou  
Marie Montessori, která podporuje a respektuje 
individuální rozvoj dítěte. Kurikulum respektuje 
rovnováhu jazykové, společenskovědní a exaktní 
složky učebního plánu. Škola nabízí řadu zájmových  
a sportovních aktivit, včetně školního klubu. 

DISTANČNÍ STUDIUM 
Čtyřleté dálkové studium vhodné pro uchazeče,  
kteří nemohli ukončit střední školu nebo 
neměli možnost ji studovat. Šest dvoudenních 
výukových soustředění během školního roku. 
Individuální konzultace s vyučujícími. Výuka 
v čase, který se nepřekrývá s pracovní dobou 
posluchačů. Bez přijímaček. Úspěšnost u maturit 
srovnatelná s denním studiem. 

www.duhovkagymnazium.cz   
+420 602 727 668
 info@duhovkagymnazium.cz

Ortenovo náměstí 34
170 00 Praha 7 - Holešovice
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Respektujeme  Tvoříme  Objevujeme  Rosteme



 Czech-English learning environment 
 with native speakers

 Specialist at Montessori
 The use of modern technology
 Age and subject integration
 Project-based learning

 Opportunity to choose - one of  
 the main principles

 Team spirit
 School Psychologist
 Rich offer of after-school activities
 Sibling discounts and Scholarships

Czech-English montessori 
High School Duhovka

EIGHT-YEAR STUDY PROGRAM 
Czech-English eight-year study program concluded 
with an international baccalaureate. We are 
inspired by the pedagogy of Maria Montessori which 
supports and respects the individual development 
of the child. Our curriculum respects the balance of 
language, social science and the exact elements of 
the study plan. Duhovka offers a wide range of study, 
leisure and sport activities, including school clubs. 

DISTANCE STUDY PROGRAM 
Four year distance programme is especially 
appropriate for candidates who for a variety 
of reasons could not complete their secondary 
education or had no opportunity to study. Courses 
are taught in two-day intensive courses that take 
place six times a year. Individual consultations with 
teachers. Program does not overlap with work 
duties. Without an admission procedure. A success 
rate comparable to graduates with full-time studies.
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