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ABBEY DLD V ČÍSLECH
• Celk. počet studentů: Londýn 520, Cambridge 320,
Manchester 220
• Počet studentů ve třídě: 8–10
• Nabízené programy: GCSE, A Level, BTEC,
International Foundation Programmes, Academic Summer
• Školní rok: září–červen, rozdělen na 3 termy
(1. 9.–15. 12. | 2. 1.–12. 4. | 23. 4.–30. 6.)

•
•
•
•

Možnosti ubytování: moderní plně vybavené rezidence
Věk studentů: GCSE 14–16 let | A Level 16–19 let
Možnost stipendia: ANO
Úroveň AJ pro přijetí: GCSE IELTS 4,5–5,0
A Level IELTS 5,5

DLD COLLEGE LONDON
DLD College London se nachází od roku 2015 v nových supermoderních prostorách přímo v centru Londýna, jen pár minut od
Houses of Parliament. V Londýně nenajdete jinou střední školu, která by se mohla pochlubit podobným špičkovým vybavením,
prosvětlenými třídami, skvělým národnostním mixem a zbrusu novým a moderním ubytováním internátního typu, přímo ve
vrchních patrech školní budovy.
Posuďte sami: 220 plně vybavených studentských pokojů v rámci školní budovy • školní restaurace pro studenty včetně Starbucks coffee • 6 moderních technických laboratoří (high specification laboratories) • speciální učebny a studia pro kreativní
umění, fotografii, drama, hudbu, mediální obory, včetně divadelních prostor • 40 výukových učeben, koncept otevřeného prostoru pro knihovnu, studovnu a IT • bazén a posilovna v rámci školní budovy

ABBEY COLLEGE CAMBRIDGE
Abbey College Cambridge byla otevřena v roce 1994 a za svou dobu fungování si vytvořila jeden z nejlepších pedagogických
týmů v Británii. Škola se pyšní skvělou akademickou reputací, což dokazuje i vysoké procento absolventů přijatých na ty nejprestižnější britské univerzity, včetně Oxfordu, Cambridge, Imperial nebo London School of Economics. Abbey College také
udržuje úzké partnerství s Cambridge University, díky čemuž mohou studenti školy absolvovat pravidelné stáže a návštěvy na
této univerzitě.
Kampus školy naleznete v Homerton Gardens, na soukromé cestě velmi blízko k historickému centru univerzitního města Cambridge. Poblíž školy nalezneme moderní zábavní a nákupní centrum, jehož součástí jsou kina, bowling, hotel, obchody, supermarket a řada restaurací. V rámci kampusu mimo jiné naleznete: internátní ubytování (117 jednolůžkových a 5 dvoulůžkových
pokojů) s plnou penzí • 42 plně vybavených výukových tříd • 12 moderně vybavených laboratoří • knihovny a studia pro umělecké předměty • školní jídelnu / restauraci a kafetérii • posilovnu, hřiště na basketbal, víceúčelovou halu

ABBEY COLLEGE MANCHESTER
Abbey College Manchester (zal. 1990) je lídrem v britském středoškolském vzdělávání. Školu tvoří tři stěžejní fakulty: Sciences
& Mathematics, Arts & Humanities a Languages & International Studies. Moderní budova školy se nachází v centru města, v pěší
vzdálenosti od Manchesterské katedrály, MEN Arény a Chinatownu.
Součástí školního kampusu jsou mimo jiné: moderní internát s 67 jednolůžkovými pokoji s plnou penzí • velké studijní centrum
• 28 plně vybavených učeben • 5 moderních technických laboratoří • umělecké studio • studia pro fotografování • počítačové
učebny a další.
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