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ZÁKLADNÍ INFORMACE:

PODMÍNKY PŘIJETÍ A STUDIUM:

LOKALITA:

• Věk studentů: 12–19 let
• Celkový počet studentů na škole: 1500
• Celkový počet mez. studentů: 85
• Průměrný počet studentů ve třídě: 24
• Ubytování: hostitelská rodina

• Jazyková znalost: komunikativní
• Možnost odmaturovat v zahraničí: ano
• Délka studia: krátkodobé studium/term/
  semestr/školní rok/víceleté studium
• Školní rok: konec ledna–prosinec

• Paraparaumu, Nový Zéland
• Počet obyvatel: 40 000
• Letiště: Wellington International
  Airport, Kapiti Coast Airport
• Co navštívit v okolí: Wellington,
  vyzkoušet si vodní sporty

INFORMACE O ŠKOLE
Kapiti College, sídlící necelou hodinu cesty autem od hlavního města Nového Zélandu Wellingtonu, byla založená roku 1954.
Mezinárodní studenti pochází z více než 14 zemí. Město Paraparaumu je plážový rezort a místní klima je velmi mírné. Oblast je
známá jako slunečné pobřeží Nového Zélandu a škola se nachází pár desítek metrů od pláže. S mezinárodních programem má
škola více než dvacetileté zkušenosti.

SPECIÁLNÍ PROGRAMY
Na Kapiti College je hned několik specializovaných programů, do kterých se mohou mezinárodní studenti zapsat:
•
Golfová akademie ve spolupráci s Paraparaumu Beach Golf Club
•
Jezdecká akademie (skoky, drezúra, voltiž)
•
Plavání pod vedením bývalého olympijského plavce Jona Wintera
•
Letecká akademie s možností získat pilotní průkaz (Private Pilot Licence)
•
Rugbyová akademie
•
Basketbalová akademie
•
Umělecké akademie: Drama, Music, Dance

VÝUKA
Výuka na Kapiti College je rozdělena do sedmi oblastí: Arts and Languages, English, Science, Social Science, Mathematics,
Technology a Physical Education. V rámci každé oblasti je v nabídce několik předmětů. Škola má skvělé vybavení, venkovní
sportoviště s kapacitou 300 sedadel a využívá i další sportoviště v rámci komunity (golfové hřiště, plavecký bazén, apod.).

UBYTOVÁNÍ
Po dobu studia na Kapiti College jsou studenti ubytováni u hostitelských rodin, které bydlí v dosahu školy.

ŽIVOT MIMO ŠKOLU
Škola nabízí pro studenty různé výlety v průběhu školního roku, studenti se mohou například podívat do Hobbitonu, tedy městečka Frodo Pytlíka z Pána Prstenů. Hostitelské rodiny jsou také velmi angažované a zapojují mezinárodní studenty do svých
aktivit, výletů a dovolených.

SPORTY
Fotbal, futsal, roztleskávačky, rugby,
házená, pozemní hokej, lyžování, vodní pólo, jezdectví, plavání, badminton,
basketbal, kriket, tenis, atletika, golf.
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