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ZÁKLADNÍ INFORMACE:
•
•
•
•
•

Věk studentů: 14–18 let
Počet středních škol: 11
Celkový počet mez. studentů: 100
Ubytování: hostitelská rodina
Cizí jazyky: francouzština, španělština

ANGLIČTINA

PODMÍNKY PŘIJETÍ A STUDIUM:

LOKALITA:

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

•
•
•
•

Města: Chatham-Kent, Sarnia
Provincie: Ontario
Obyvatel v regionu: cca 200 000
Letiště: Toronto nebo Detroit

LAMBTON KENT DISTRICT SCHOOL BOARD
Lambton Kent je kanadský okrsek, který se nachází cca 2,5 hodiny jihozápadně od Toronta a pouhou hodinu od amerického
města Detroit. Lokalita se nachází v oblasti americko-kanadských Velkých jezer, příroda je zde přímo úchvatná. Dvěma největšími městy daného okrsku jsou Chatham-Kent a Sarnia. Nebližími letišti jsou pro mezinárodní studenty právě Toronto nebo Detroit.

VÍCE O PROGRAMU
Středoškolský pogram na Lambton Kent je vhodný pro studeny, kteří chtějí zažít semestr či rok (nebo déle) na střední škole v
Kanadě v oblasti širšího Toronta. Jedná se o jednu z nejhezčích oblastí na hranicích Kanady a Spojených států. Studenti budou
plně integrováni do anglicky mluvícího prostředí; 99,9% obyvatel žijících v místních městech a městečkách a komunitách jsou
kanadští / angličtí rodilí mluvčí. Zatímco Toronto je multikulturní kosmopolitní město s mixem národností z celého světa, místní
oblast je hodně tradiční, původní, kanadská a pro zahraniční studenty velmi přátelská a bezpečná.
Středoškolští studenti budou umístěni na jednu z 11 státních středních škol, nacházejících se v okrsku Lambton Kent. V rámci
školy si studenti mohou vybrat celou řadu zajímavých předmětů, se kterými se na tuzemských školách většinou nesetkají. V
portfoliu nalezneme vedle standardních oborů (přírodní vědy, jazyky, historie atd.) i různé umělecké, ekonomické či prakticky
zaměřené předměty. Studenti si každý semestr volí 4 předměty.
Studium na střední škole v Kanadě není nicméně jen akademická výuka. Velkou roli zde hrají i odpolední zájmové a sportovní
aktivity organizované v rámci školy.

UBYTOVÁNÍ
Tak jako u většiny ostatních středoškolských programů jsou i v tomto případě studenti umístěni do pečlivě vybraných místních
hostitelských rodin.

SPORTY A KLUBY
KLUBY:
Art Club, Connection Club, Writer‘s
Guild, BookGab, Computer Gaming Club, FemFocus, Environment
Committee, Habitat for Humanity,
Improv Team, Public Speaking, Peaceful Village, Grad Committee, Social
Justice Committee, Student Council,
French/Spanish, Digital Filmmaking,
Metalworks, Musical Theatre/Drama,
Choir/Band, Guitar, Human Ecology,
Woodworking, Graphic Arts, atd.

SPORTY:
Basketbal, badminton, curling,
hokej, fobal, golf, volejbal, atletika,
rugby, plavání, tenis, zápas, atd.
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