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ZÁKLADNÍ INFORMACE:

PODMÍNKY PŘIJETÍ A STUDIUM:

LOKALITA:

• Věk studentů: 12–18
• Celkový počet studentů: 450
• Počet mezinárodních studentů: 80
• Počet studentů ve třídě: 15
• Školní uniforma: ano
• Ubytování: rezidence

• Jazyková zkouška: online test angličtiny
• Přijímací proces: přijímací zkoušky,
skype interview, test angličtiny
• Možnost odmaturovat v zahraničí: ano
• Délka studia: trimestr/semestr/školní
rok/víceleté studium
• Školní rok: srpen–červen

• nejbližší město: Oswestry, Shropshire
• Počet obyvatel: 25 000
• Letiště: Manchester, Birmingham
a Liverpool
• Co navštívit v okolí: Shrewsbury, Chester,
hrady, venkov, pláže

INFORMACE O ŠKOLE
Soukromá internátní škola Moreton Hall založená roku 1913 se nachází hodinu cesty od letišť v Manchesteru, Birminghamu a Liverpoolu a 25 minut cesty autem od nádherného historického městečka Shrewsbury. Škola je primárně dívčí, nicméně je možné
zde studovat až jeden rok v přípravném International Study Centre, které je pro chlapce i dívky ve věku 13–17 let. Maximální počet studentů v tomto programu je 40 a mají k dispozici vlastní rezidenci. Cílem studia na ISC je příprava na další studium GCSE
nebo A-Levels.

VYBAVENÍ ŠKOLY
Kampus školy má rozlohu 180 akrů a k dispozici jsou studentům sportoviště na různé sporty (lakros, házená, hokej, kriket, atletika), vnitřní plavecký bazén, golfové hřiště a tenisové kurty.

VÝUKA
Moreton Hall je jednou ze škol ve Velké Británii, kde studenti dosahují výborných výsledků ve zkouškách GCSE a A-Levels. Škola
nabízí speciální program pro studenty usilující o další studium medicíny, stomatologie a zvěrolékařství na univerzitách. Unikátní
na škole je Moreton Enterprises, Ltd. - společnost, kterou mají na starosti nejstarší studenti, a kde si mohou zažít podnikání a
bankovnictví na vlastní kůži. Program na škole funguje už více než 30 let a součástí jsou obchody v rámci kampusu, kde studenti
mohou zakoupit vše přes školní pomůcky, drogerii, sportovní potřeby, dárky, apod.

UBYTOVÁNÍ
Moreton Hall je internátní školou, studenti jsou tedy ubytovaní v rezidenci školy. Pro mladší studenty (13–16 let) jsou k dispozici
tři rezidenční domy s jedno- nebo vícelůžkovými pokoji. Starší studenti (16–18 let) jsou ubytováni ve dvou rezidenčních domech v jedno- a dvoulůžkových pokojích. Všechny pokoje mají k dispozici přístup na internet.

ŽIVOT NA ŠKOLE
Každé odpoledne a o víkendech mají studenti možnost účastnit se dalších aktivit a sportů. Studenti mohou vyrazit na výlety, na
koncerty, navštívit města v okolí nebo se věnovat sportům.

EXTRAKURIKULÁRNÍ AKTIVITY

Program extrakurikulárních aktivit na Moreton Hall slouží k doplnění
akademického kurikula a zároveň k tomu, aby studenti objevili nové
zájmy, dovednosti a schopnosti. V nabídce jsou například:
The Debating Society, Model United Nations, Charities, Journalism,
Rowing and Show Choir, Drama, Yoga, Pilates, atd.
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