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ZÁKLADNÍ INFORMACE:

PODMÍNKY PŘIJETÍ A STUDIUM:

LOKALITA:

• Ročníky: 9–12
• Celkový počet studentů: 400
• Počet studentů ve třídě: 12
• Počet AP/honors předmětů: 19
• Školní uniforma: ne
• Ubytování: rezidence
• Možnost stipendia: ano

• Jazyková zkouška: TOEFL/IELTS
• Možnost odmaturovat v zahraničí: ano
• Délka studia: semestr/školní
rok/víceleté studium
• Školní rok: srpen–květen

• Město: Thompson, stát: Connecticut
• Počet obyvatel: 9 460
• Letiště: Bradley International Airport
(Hartford, 1 hod.), Logan International
Airport (Boston, 1,5 hod.)
• Co navštívit v okolí: Boston, New
York, Mystic Seaport, Yale University,
Adventure park v Bridgeportu

INFORMACE O ŠKOLE
Marianapolis Preparatory School byla založená roku 1926 a nachází se u městečka Thompson ve státě Connecticut hodinu jízdy
autem od Bostonu. Jedná se o prestižní akademickou školu zaměřenou na vzdělávání vedoucích osobností v různých oborech
se 100 % úspěšností přijetí na univerzity.

VYBAVENÍ ŠKOLY
Rozsáhlý kampus je umístěn v krásné přírodě a zahrnuje hlavní budovu školy s učebnami, kancelářemi, knihovnou, kaplí a jídelnou. Vedle hlavní budovy se nachází tělocvična a celým areálem prochází sportoviště (na atletiku, fotbalové hřiště, tenisové
kurty, hřiště na baseball a softball). Pro ubytování rezidenčních studentů slouží v rámci kampusu šest budov.

VÝUKA
V nabídce předmětů jsou zastoupeny všechny hlavní obory (angličtina, matematika a informatika, přírodní vědy, umění, jazyky,
historie, sociální vědy, teologie). AP kurzy a kurzy honors jsou nabízené téměř ve všech akademických předmětech v ročnících
10–12.

ŽIVOT NA ŠKOLE
Na začátku školního roku se koná „orientation week“, v rámci kterého se noví studenti seznámí se školou, kampusem a ostatními studenty. V průběhu školního roku se na Marianapolis Preparatory School konají různé akce, které mají na škole dlouhou
tradici (např. Community Service Day, International Senior Dinner, fotbalový turnaj pro místní komunitu a bývalé studenty).
O víkendech mohou studenti vyrazit na sportovní utkání, na nákupy, do muzeí nebo divadel, ale také se zúčastnit dobrovolnických aktivit.

SPORTY A KLUBY
PODZIM:

JARO:

Kompetitivní sporty: veslování, běh, fotbal,
volejbal (dívky).

Kompetitivní sporty: baseball (chlapci), badminton,
veslování, golf, lacrosse, softball (dívky), tenis, atletika,
ultimate frisbee.

Ostatní aktivity: tanec, drama, jezdectví, gymnastika, tenis, golf, bojová umění, media, tai chi,
yoga, technologie.

Ostatní aktivity: tanec, media, muzikál, tai chi,
technologie.

ZIMA:

KLUBY:

Kompetitivní sporty: basketbal, halová atletika,
wrestling, plavání.

Astronomie, šachy, historie, Model UN, robotika, ping
pong, kreativní psaní, ročenka a další.

Thompson

Ostatní aktivity: badminton, drama, jezdectví,
gymnastika, basketbal (chlapci), matematika,
media, lyžování, technologie, yoga.
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