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ZÁKLADNÍ INFORMACE:

PODMÍNKY PŘIJETÍ A STUDIUM:

LOKALITA:

• Věk studentů: 13–18
• Celkový počet studentů: 2200
• Počet mezinárodních studentů: 130
• Počet studentů ve třídě: 25
• Školní uniforma: ano
• Ubytování: hostitelská rodina/rezidence (dlouhodobé studium)

• Jazyková zkouška: test angličtiny
• Přijímací proces: test angličtiny, skype
interview
• Možnost odmaturovat v zahraničí: ano
• Délka studia: semestr/školní
rok/víceleté studium
• Školní rok: konec ledna–prosinec

• Auckland, Nový Zéland
• Počet obyvatel: 1 534 700
• Letiště: Auckland International Airport
• Co navštívit v okolí: muzea, galerie, parky,
přírodní rezervace, ostrovy, pláže

INFORMACE O ŠKOLE
Epsom Girls Grammar School je prestižní dívčí škola nacházející se v jedné z nejlepších částí Aucklandu. Založená byla roku
1917 a od tohoto roku patří k nejlepším ve středoškolském vzdělávání. Vyniká nejen akademickým zaměřením, ale také úspěchy
školního orchestru a skupin, širokou nabídkou předmětů a sportovních aktivit, které jsou vedeny špičkovými trenéry.

VYBAVENÍ ŠKOLY
Vybavení školy je prvotřídní a patří k němu moderní sportovní centrum, profesionální divadlo, venkovní bazén a vyhřívaný vnitřní
bazén, tenisové kurty, laboratoře a počítačové učebny.

VÝUKA
Výuka na Epsom Girls Grammar School vychází z tradičních hodnot a z historie, současně ale zahrnuje moderní přístupy ke
vzdělávání. Většina studentů po ukončení EGGS pokračuje ve studiu na univerzitě nebo vyšší odborné škole. Kromě klasických
předmětů si kreativní studenti mohou vybrat např. předměty Textiles&Design nebo Design Technology, sportovně založení studenti kupříkladu Sports Science, a z cizích jazyků je na výběr francouzština, japonština, španělština a maorština.

UBYTOVÁNÍ
Rezidence školy nabízí ubytování pro 143 dívek a nachází se v kampusu školy. Rezidence je možností pro studenty zamýšlející
dlouhodobější studium. Při krátkodobém studiu bydlí studenti u hostitelských rodin a mohou tak na vlastní kůži poznat „real
Kiwi home life“.

ŽIVOT NA ŠKOLE
Kromě víkendových aktivit se studenti mezi jednotlivými termy (většinou 2týdenní prázdniny) mohou zúčastnit různých výletů
po obou novozélandských ostrovech.

SPORTY A KLUBY
SPORTY:
Aerobic, atletika, badminton, basketbal,
kriket, curling, cyklistika, šerm, fotbal,
golf, hokej, horská kola, házená, veslování, tenis, podvodní hokej, plavání, a jiné.

Auckland

KLUBY:
Chess Club, Culinary Group,
Film Society, Brain Bee, Animal Rights,
Humanitarian Group, Latin, Maths
Club, World Vision, Young Enterprise.
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