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ZÁKLADNÍ INFORMACE:

PODMÍNKY PŘIJETÍ A STUDIUM:

LOKALITA:

• Věk studentů: 14–18 let
• Počet středních škol: 6
• Poče mez. studentů na škole: 60
• Ubytování: hostitelská rodina

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

• Město: Severní Vancouver
• Provincie: British Columbia
• Počet obyvatel: 50 000
• Letiště: Vancouver International Airport
• Co navštívit v okolí: Vancouver, Stanley
Park, Whistler, národní parky

INFORMACE O PROGRAMU
Středoškolský program v Severním Vancouveru (North Vancouver School District) patří k našim vlajkovým lodím. Severní Vancouver se nachází asi dvacet minut jízdy autem od Vancouveru a studenti tak mohou toto krásné přístavní město poznat z první
ruky. V rámci distriktu je možnost vybrat si konkrétní střední školu, na každé z nich je maximálně 60 mezinárodních studentů.

SPECIFIKA PROGRAMU
Kromě standardního vyučování na jedné ze šesti škol v rámci distriktu se mohou mezinárodní studenti přihlásit do některé
z akademií, které díky specializovanému programu poskytují ideální prostředí pro rozvoj studentových schopností a dovedností.
• Digital Media Academy
• Basketball Academy
• Dance Academy		
• Field Hockey Academy

• Hockey Skills Academy
• Lacrosse Academy
• Soccer Academy
• Volleyball Academy

VÝUKA
Studenti v North Vancouver School District studují osm předmětů v průběhu semestru nebo školního roku. Výjimkou je škola
Sutherland Secondary, která se řídí semestrálním systémem, kde studenti studují každé pololetí pouze čtyři předměty. Kromě
klasických předmětů si studenti mohou navolit některý z Advanced Placement (AP) kurzů a také se přihlásit do programu International Baccalaureate (IB) na škole Carson Graham Secondary.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno přes prověřenou společnost First Choice International, která pro studenty zajišťuje hostitelské rodiny.

ŽIVOT MIMO ŠKOLU
Severní Vancouver a Britská Kolumbie přímo lákají na objevování krás kanadské přírody. Do Whistleru je to odsud kousek a lyže
určitě někde seženete, ale kromě tohoto známého centra, kde se v roce 2010 konala zimní olympiáda, vás dozajista osloví i jiná
místa. Za návštěvu rozhodně stojí hlavní město Britské Kolumbie, Victoria, ležící na Vancouver Island. Tady na vás čeká krásná
architektura se znatelnými evropskými vlivy a na jaře vás město uchvátí tím, že celé vypadá jako rozkvetlá zahrada.

STŘEDNÍ ŠKOLY V DISTRIKTU
• Argyle Secondary
• Carson Graham Secondary
• Handsworth Secondary
• Seycove Secondary
• Sutherland Secondary
• Windsor Secondary
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