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ZÁKLADNÍ INFORMACE:

PODMÍNKY PŘIJETÍ A STUDIUM:

LOKALITA:

• Věk studentů: 13–18 let
• Celkový počet studentů na škole: 1200
• Celkový počet mez. studentů: 27
• Průměrný počet studentů ve třídě: 25
• Ubytování: hostitelská rodina/rezidence

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

• New Plymouth, Nový Zéland
• Počet obyvatel: 50 000
• Letiště: New Plymouth Airport

INFORMACE O ŠKOLE
New Plymouth Boys‘ High School založená roku 1882 se nachází v centru menšího města New Plymouth několik desítek metrů
od pobřeží Tasmánského moře. Mottem školy je v překladu „Přátelství, chrabrost a moudrost“. Kampus školy má rozlohu 35 000
akrů a v rámci kampusu jsou hřiště na pozemní hokej, fotbal, dvě rugbyová hřiště, posilovny, tenisové kurty, squashové kurty a
golfové odpaliště (cvičná louka).

SPECIÁLNÍ PROGRAMY
Jedním z předmětů je také tzv. Outdoor Education, díky němuž se studenti i v průběhu vyučování dostanou mimo školu. Součásti programu je jízda na horských kolech, jízda na kajaku, rogaining a budování sněhové jeskyně.

VÝUKA
V nabídce školy je 160 předmětů a každý student si může výběrem předmětů vytvořit rozvrh, který bude vyhovovat právě jeho
zájmům. Velmi důležitou roli hraje na škole sport a vedoucí týmy cestují po ostrově a utkávají se s nejlepšími školami na Novém
Zélandu. Učebny na New Plymouth Boys‘ School jsou skvěle vybavené, ať už jde o vědecké laboratoře, počítačové učebny, hudební učebny nebo třeba profesionální kuchyni.

UBYTOVÁNÍ
Studenti bydlí buď u hostitelské rodiny, nebo v rezidenci školy. Rezidence se nachází na školním kampusu a bydlí v ní 170 studentů a také sedm rodin vyučujících.

ŽIVOT MIMO ŠKOLU
Mezinárodní studenti se mohou naučit surfovat v rámci programu „Learn to Surf“ a užít si tak skvělé surfařské pláže v dosahu
školy. Studenti se také mohou zúčastnit třídenního lyžařského/snowboardového výletu, který se koná v srpnu/září.

SPORTY NA ŠKOLE

V nabídce školy jsou tyto sporty:
Adventure racing, atletika, badminton, basketbal, kriket, cyklistika, cross-country, fotbal, golf, pozemní hokej, jízda na horských
kolech, orienteering & rogaining, rugby, plachtění, zimní sporty,
squash, plavání, tenis, rugby, volejbal, stolní tenis, motocross,
lezectví a další.
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