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ZÁKLADNÍ INFORMACE:

PODMÍNKY PŘIJETÍ A STUDIUM:

LOKALITA:

• Věk studentů: 14–18 let
• Počet středních škol: 7
• Celkový počet mez. studentů: 200
• Ubytování: hostitelská rodina
• Cizí jazyky: francouzština,
   španělština

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

• Město: Winnipeg
• Provincie: Manitoba
• Počet obyvatel: 812 000
• Letiště: Winnipeg James Armstrong
   Richardson International Airport

INFORMACE O PROGRAMU
Louis Riel School Division (LRSD) se nachází ve městě Winnipeg v kanadské provincii Manitoba. Mezinárodní program byl v
tomto distriktu založený v roce 1995 a od tohoto roku vítá každoročně mezinárodní studenty ke studiu na základních, středních
a vyšších odborných školách.

SPECIFIKA PROGRAMU
Louis Riel School Division ve Winnipegu nabízí studium ve velkém městě za přijatelných finančních podmínek. Studenti ve věku
14–18 let si mohou vybrat francouzskou nebo anglickou variantu programu a následně nakombinovat s primárně anglicky nebo
francouzsky mluvící hostitelskou rodinou.

VÝUKA
Výuka v rámci tohoto programu nabízí zajímavou zkušenost a možnost osobního, akademického i sociálního růstu. LRSD má
v nabídce nejen množství akademických kurzů, ale také výuku a předměty zaměřené odborně, které tak poskytují studentům
možnost širšího výběru v rámci dalšího studia. V rámci distriktu je v nabídce pět škol s anglickým kurikulem a dvě školy francouzské, student si tedy může zvolit variantu a cizí jazyk, ve kterém se chce primárně zdokonalit.

UBYTOVÁNÍ
Při studiu v distriktu LRSD žijí studenti u kanadské hostitelské rodiny, u které mají možnost nahlédnout do kanadského způsobu
života a stát se jeho součástí. Provincie Manitoba i tento program je bilinguální, student si tedy může vybrat anglicky nebo francouzsky mluvící hostitelskou rodinu. Nicméně ve většině případů mluví rodiny oběma jazyky.

ŽIVOT MIMO ŠKOLU
Střední školy mají v nabídce řadu sportovních programů a klubů, ze kterých si mohou mezinárodní studenti vybrat.

SPORTY A KLUBY
KLUBY:

SPORTY:

Art Club, Connection Club, Writer‘s
Guild, BookGab, Computer Gaming Club, FemFocus, Environment
Committee, Habitat for Humanitz,
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.

Basketbal, badminton, curling,
hokej, golf, volejbal, atletika,
kriket, frisbee, házená, rugby,
fotbal, vodní pólo, atd.
Winnipeg
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