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ZÁKLADNÍ INFORMACE:

PODMÍNKY PŘIJETÍ A STUDIUM:

LOKALITA:

• Věk studentů: 14–17 (18) let
• Počet středních škol: 5
• Celkový počet mez. studentů: 120–130
• Průměrný počet mezinárodních studentů
  na jedné škole: 25
• Průměrný počet studentů ve třídě: 25
• Ubytování: hostitelská rodina/rezidence
  (pouze pro chlapce)
• Cizí jazyky: španělština, italština
• Speciální programy: IB program, French
  Immersion

• Jazyková znalost: komunikativní znalost
  angličtiny
• Možnost odmaturovat v zahraničí: ano
• Délka studia: trimestr/semestr/školní
  rok/víceleté studium
• Školní rok: září–červen

• Region Eastern Townships, Québec
• Počet obyvatel: 330 000
• Letiště: Montréal-Trudeau
  International Airport
• Co navštívit v okolí: Old Québec
  City, Montreal, Ottawa, hory, jezera
  a lesy v regionu Eastern Townships

INFORMACE O PROGRAMU
Eastern Townships School Board (ETSB) se nachází na jihu kanadské provincie Québec v jedné z nejkrásnějších částí Kanady,
kde jsou střední školy obklopené jezery a horami. Mezinárodní program funguje v tomto distriktu od roku 2009. Střední školy
jsou v klidném a bezpečném prostředí, ale zároveň je region Eastern Townships velmi blízko Montrealu, který je právem nazýván
kulturním hlavním městem Kanady.

SPECIFIKA PROGRAMU
V provincii Québec končí studenti střední školu o rok dříve, než v jiných provinciích (po ukončení 11. ročníku ve věku 17 let).
Po ukončení střední školy mohou studenti pokračovat v přípravném studiu na univerzitu na tzv. College.
Na jedné ze středních škol v rámci programu ETSB (Howard S. Bilings High School) nosí studenti uniformy.
Kromě ubytování v hostitelské rodině si mohou chlapci zvolit ubytování také v rezidenci.

VÝUKA
Student může studovat na jedné z pěti středních škol, které se liší svojí velikosti (na nejmenší studuje 320 studentů, na největší
1 000 studentů). Společné mají školy důraz na rozvoj studenta v dynamickém prostředí, kde se očekává studentův aktivní
přístup, ale také skvělé vybavení (internet, tělocvičny, laboratoře, multimediální učebny, auly, bufet).

UBYTOVÁNÍ
Studenti jsou ubytování u hostitelských rodin, se kterými sdílí svůj každodenní život. Rodiny mají zájem na tom, aby mezinárodní
studenti poznali rozdílný způsob života v Eastern Townships i samotný region. Chlapci mohou využít ubytování v rezidenci.

ŽIVOT MIMO ŠKOLU
Po vyučování se studenti mohou účastnit různých sportů. Z klubů je v nabídce např. Music, Visual Arts, Performing Arts, Robotics nebo Student Council. Program pořádá každý měsíc aktivity pro mezinárodní studenty, např. Curling night nebo Haunted
Village, a také různé víkendové výlety (např. do Ottawy nebo Québec City).

VOCATIONAL PROGRAMS
ETSB nabízí profesionální programy v různých
oblastech (tzv. Vocational Programs), na výběr
je například:
• Business (Accounting, Secretarial, Professional
Sales)
• Arts/Media (Computer Graphics)
• Health (Health and Nursing Assistance,
Homecare Assistance)

• Tourism (Professional Cooking, Fresh
Market Cooking, Food and Beverage
Services)
Po úspěšném ukončení studia obdrží
student diplom udělený ministerstvem
školství provincie Québec.
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