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PODMÍNKY PŘIJETÍ A STUDIUM:

LOKALITA:

• Založena: 1875
• Ročníky: 8–12
• Celkový počet studentů: 340
• Počet studentů ve třídě: 12
• Počet AP/honors předmětů: 17
• Školní uniforma: ano
• Ubytování: rezidence

• Jazyková zkouška: SSAT/IELTS
• Možnost odmaturovat v zahraničí: ano
• Délka studia: semestr/školní
rok/víceleté studium
• Školní rok: září–květen
• Úspěšnost přijetí na college/univerzity: 100%

• Mount Pleasant, stát Utah
• Počet obyvatel: 3 300
• Letiště: Salt Lake City International Airport (SLC)
• Co navštívit v okolí: Provo, Salt Lake City,
Arches National Park, Bryce Canyon National Park, Dinosaur National Monument

INFORMACE O ŠKOLE
Wasatch Academy je soukromá boarding škola s rozlehlým školním kampusem v USA, v Utahu. Byla založena v roce 1875 a jedná se o vzdělávací instituci, jež povzbuzuje každého žáka individuálně. Ve Wasatch Academy se dbá na to, aby se ke každému
přistupovalo individuálně a student tak měl možnost vyvíjet se svým vlastním tempem, obklopený spolužáky a dospělými, kteří
jej podporují. Škola Wasatch Academy poskytuje prvotřídní vzdělání a je tak dobrým odrazovým můstkem pro studium na vysoké škole.

VYBAVENÍ ŠKOLY
Škola disponuje speciálním Centrem pro rozvoj technologií, multifunkční atletickou budovou (s posilovnou, tělocvičnou, tanečním studiem a lezeckou stěnou). Ve školním areálu dále naleznete hudební konzervatoř, umělecké studio, stáje a jezdecké
zázemí.

SPORTY A UMĚNÍ
Špičkový outdoor atletický program pomáhá studentům budovat a utvářet jejich charakter, vůdcovské dovednosti a napomáhá
jim zažít dobrodružství s jedinečnými příležitostmi jako je alpské a nordické lyžování.
Každý student má možnost hrát v týmu; nejlepší hráči v těchto družstvech mají možnost hrát v národní reprezentaci. Studenti
jsou podporováni, aby rozvíjeli svůj talent a záliby. Mohou proto využít uměleckého programu s kurzy a aktivitami od herectví a
komedie až po hip hop.

ŽIVOT NA ŠKOLE
Studium na Wasatch Academy je jiné než na většině jiných středních škol. Obvykle je ve třídě 9 až 12 žáků a každému z nich se
dostává individuální studijní pomoci. Učitelé a lektoři se v žácích snaží objevit jejich vášně, silné a slabé stránky. Na základě zjištěného se pak studentovi sestaví individuální studijní plán vedoucí k úspěšné maturitě a přijetí na vysokou školu.
V areálu školního kampusu se nacházejí čtyři dívčí koleje a čtyři chlapecké koleje. Na pokoji jsou dva studenti a každý pokoj má
oddělená lůžka, skříně, psací stůl a šatnu.

SPORTY A KLUBY
SPORTY A KLUBY:

Salt Lake City,
Utah

Podzim: tenis, volejbal, přespolní běh, rodeo, jezdectví, golf (chlapci)
Zima: basketbal, lyžování, snowboarding, jezdectví,
rodeo, plavání, roztleskávání
Jaro: atletika, fotbal, golf (dívky), rodeo, jezdectví,
baseball (chlapci)
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