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Vernon je přední kanadská turistická destinace a zároveň
velice přitažlivé místo pro život. Město Vancouver je
vzdáleno od Vernonu pouhých 4.5 hodiny jízdy autem
nebo 45 minut z mezinárodního letiště ve městě Kelowna.
Kelowna je vzdálena 30 minut jízdy od Vernonu a silnice
prochází jednou z nejkrásnějších krajin v Kanadě. Naše
hostitelské rodiny přivítají studenty na mezinárodním letišti
v Kelowně a dovezou je do domovů, kde budou přebývat.

OKANAGEN VALLEY
British Columbia

dge
sko Predator Ri

Rekreační středi

Město Vernon je známé svojí nádhernou polohou mezi údolími,
horami, řekami a jezery. Je obklopeno jezery Kalamalka,
Okanagen a Swan, má výtečné podnebí se čtyřmi ročními
obdobími a nabízí vynikající rekreační příležitosti. Počet
obyvatel města je přes 50 000, má diversifikovanou ekonomiku,
která je založená na službách, výrobě, lesnictví a turistice.
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Programy od školky až do 12 třídy

Vernon School District International Student Program
(Mezinárodní studentský program vernonského školského obvodu)
1401 - 15th Street, Vernon, British Columbia, Canada V1T 8S8
Telefon: 250-549-9295 • Fax: 250-549-9270
Email: international@sd22.bc.ca
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Vernon se může chlubit s jedním z nejlepších podnebí
v Kanadě. Má mírné zimy a horká, suchá léta. Studenti
mohou zažít sníh v průběhu krátké zimy, která se
vyznačuje mírnými příjemnými teplotami.
K našim rekreačním střediskům, která jsou na světové špičce,
patří lyžařské středisko Sliver Star Mountain (20 minut od
města), golfový areál Predator Ridge (jedno ze špičkových
hřišť) a slavné rekreační středisko Sparkling Hills.
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Vernon se může chlubit s jedním z nejlepších podnebí
v Kanadě. Má mírné zimy a horká, suchá léta. Studenti
mohou zažít sníh v průběhu krátké zimy, která se
vyznačuje mírnými příjemnými teplotami.
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města), golfový areál Predator Ridge (jedno ze špičkových
hřišť) a slavné rekreační středisko Sparkling Hills.

obvodu Vernonu

Don Weixl

Přidejte se k nám! Seznamte se s bohatou kanadskou
kulturou v nádherném Okanagan Valley. Prožijte se vše,
co vám Kanada může nabídnout.

Žáci základní školy ve věku 12 let a výše. Angličtina jako

Studenti středních škol jsou vítáni v našich 5 středních
školách. Můžete přijet za účelem získání krátké zkušenosti
nebo k získání středoškolského diplomu. Vítáme studenty na
1, 2, 3 nebo 4 měsíce, pololetí, celý rok studia nebo studenty,
kteří chtějí absolvovat celou střední školu.

Studenti, kteří nastupují na vysokou školu a jsou mladší
19 let, mohou studovat 5 až 10 měsíců, aby si vylepšili jejich
angličtinu, a aby se připravili ke studiu na vysoké škole. Ve
většině případů tito studenti již ukončili své středoškolské
vzdělání a chtějí se seznámit se severoamerickým školským
systémem.

Vernonský mezinárodní
studentský program nabízí:

Vynikající studijní předměty
Výuku společně s kanadskými studenty
a volitelných předmětů.

Přípravu k vysokoškolskému studiu absolvováním

Kdy mohu začít?

střední školy a získáním světově uznávaného diplomu
z jednoho z nejlepších vzdělávacích systému v Kanadě.

Výhody plynoucí z našeho partnerství s nejlepšími
Spousta aktivit, ze kterých si můžete vybrat…
Můžete se přidat k různým sportovním mužstvům, jako
například, fotbalovému, basketbalovému, volejbalovému,
ragbyovému a golfovému mužstvu. Budete-li chtít, můžete
se soustředit na umění , ať už je to hraní v orchestru,
pěvecký soubor, divadlo nebo výtvarné umění.
Vernonská komunita je známá svým zaměřením na rekreační
činnosti. Ve všech čtyřech ročních obdobích se budete zabývat
zajímavými aktivitami. Můžete si zalyžovat v lyžařském
středisku, které je na světové úrovni, a které je vzdáleno
pouhých 30 minut od Vašeho domova. Lyžujte, jezděte na
snowboardu a na běžkách v jednom z nejlepších areálů v
Kanadě. Zahrajte si kopanou (sálovou kopanou nebo na hřišti),
přidejte se k plaveckému týmu nebo si prostě užívejte pláží.

Přijímáme studenty průběžně v závislosti na požadavcích
kurzů a volných místech. Přijímáni jsou studenti od úrovně
začátečníka až do úrovně vynikající znalosti angličtiny.

Kde budu bydlet?
Budete bydlet s kanadskou rodinou. Vernon je bezpečná
komunita střední velikosti a 98% obyvatelstva jsou rodilí
mluvčí angličtiny. Studenti získají bohatou kulturní zkušenost
a jejich znalost angličtiny se bude rapidně zlepšovat tím,
že budou žít a učit se od anglicky mluvicí rodiny.

Body od školy + Zaujetí = Akademie
V akademiích našeho školského obvodu mohou studenti
získat body a současně následovat jejich zaujetí nebo zájmy
v průběhu školního dne. Akademie nabízí příležitost k vyvinutí
dovedností nebo k poskytování pozitivního příspěvku jejich
komunitě nebo těm, kteří potřebují pomoc. Ve Vernonu
nabízíme školní akademie v kopané, hokeji, baseballu, školu
v přírodě „Earthquest“, sněhové sporty, „Globální vzdělávání“ a
program „Studenti bez hranic“. Spojte se s námi, chcete-li získat
úplný seznam akademií, podrobnosti o programech a ceny.

Střední škola Vernon Secondary je jedna
z nejvšestrannějších škol, která nabízí kurzy a příležitosti
ve všech předmětech a oblastech. VSS se pyšní bohatou
tradicí úspěchů ve sportech, krásných uměních
a studijních předmětech. V lednu 2013 VSS hrdě otevřela
novou překrásnou budovu s nejmodernější technologií
v každé místnosti.
Počet studentů: 900, ročníky 8-12

ndary School

Charles Bloom Seco

Don Weixl

Vernon Secondary

Střední škola Clarence Fulton Secondary nabízí velký
výběr studijních předmětů, zajímavé volitelné předměty
a také kurzy, za které obdržíte nejenom středoškolské ale
i vysokoškolské body. Tato škola má vynikající sportovní
programy a je to velice vstřícná komunitní škola.
Počet studentů: 750, ročníky 8-12
Střední škola Kalamalka Secondary School nabízí velmi
dobré studijní, sportovní a mimoškolní programy pro
studenty všech ročníků. KAL se pyšní tím, že udržuje vysoká
očekávání svých studentů v jejich studijních úsilích. Studenti
se mohou zúčastnit různorodých sportovních, klubových
a uměleckých činností a studovat volitelné předměty jako
například, hudební divadlo, truhlářství a orchestr.
Počet studentů: 575, ročníky 8-12

ary
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Prospívat

„Přípravný program angličtiny“ je jednotýdenní intenzivní
program výuky angličtiny. Začíná na konci srpna, týden
před začátkem školního roku a připraví vás na školu, která
začíná v září.

http://www.vernoninternational.ca/apply
Přihlášky vyplněné na papíře mohou být naskenované
a zaslané e-mailem na adresu: admissions@sd22.bc.ca

Letní programy - můžete si vybrat z bohaté nabídky!

Koncepce „Skvělého kanadského letního programu“ byla
vytvořena tak, aby pomohla studentům při vylepšování
jejich angličtiny. Výuka ve třídě se soustřeďuje na čtení a
porozumění, písemný akademický projev a mluvení. Typický
den se skládá z dopolední výuky angličtiny a zábavných
činnosti odpoledne.

Navštivte na webové stránky, kde najdete naší
přihlášku. Podrobnosti týkající se postupu
podávání přihlášky naleznete na adrese:

Zkušenost při studiu široké škály náročných studijních

vysokými školami v Kanadě.
Máte rádi slunce, teplé počasí a pláže? Přidejte se k nám ve
Vernonu a zúčastněte se našich letních programů, ve kterých
vyučují plně kvalifikovaní učitelé Britské Kolumbie. Naše
programy probíhají od pondělí do pátku a zahrnují také jídlo,
svačiny, aktivity a ubytování u kanadské hostitelské rodiny.

Jak se přihlásit?

y School

Připravovat se

druhý jazyk bude poskytována dle potřeby. Mladší žáci musí
bydlet se svými vlastním rodičem.

Střední škola Charles Bloom Secondary School je umístěna
ve venkovské komunitě Lumby, což je přístupové místo
do hor Mohashee. Škola je umístěna uprostřed vesnice a
je blízko k veřejným objektům, například, k parku, bazénu,
areálu pro lední metanou, kluzišti, regionální knihovně a
skateboardovému parku. Zejména jsme pyšní na kulturu
naší školy. Studenti, stejně jako zaměstnanci, věří v důležitost
vzájemné úcty a podporování positivního prostředí, ve kterém
mohou všichni posluchači dosahovat nejlepších výsledků.
Počet studentů: 325, ročníky 7-12

ar
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Poznávat

S potěšením vítáme mezinárodní studenty ke studiu
v našich moderních a dobře vybavených školách.
Nabízíme jedinečné programy a velmi kvalitní
studijní předměty. Naše školy se pyšní jedním z
nejvyšších procent úspěšných absolventů v Britské
Kolumbii.

Střední škola W.L. Seaton Secondary School je škola
s dvojitým programem, která nabízí vzdělaní v jazyce
anglickém a zároveň je to jediná střední škola ve městě,
která nabízí výuku ve francouzštině. Seaton má silné
jazykové a kulturní programy, což je doloženo koncertními
a džezovými orchestry, které vyhrály různé ceny. Škola
má také pěvecký sbor, hudební divadlo a programy
výtvarného umění. Seaton je jedna z nejvíce rozmanitých
škol v obvodu a vytváří vstřícné a přívětivé prostředí pro
mezinárodní studenty.
Počet studentů: 800, ročníky 8-12

Učit se

Vítejte ve školském

ary School

Kalamalka Second

obvodu Vernonu

Don Weixl

Přidejte se k nám! Seznamte se s bohatou kanadskou
kulturou v nádherném Okanagan Valley. Prožijte se vše,
co vám Kanada může nabídnout.

Žáci základní školy ve věku 12 let a výše. Angličtina jako

Studenti středních škol jsou vítáni v našich 5 středních
školách. Můžete přijet za účelem získání krátké zkušenosti
nebo k získání středoškolského diplomu. Vítáme studenty na
1, 2, 3 nebo 4 měsíce, pololetí, celý rok studia nebo studenty,
kteří chtějí absolvovat celou střední školu.

Studenti, kteří nastupují na vysokou školu a jsou mladší
19 let, mohou studovat 5 až 10 měsíců, aby si vylepšili jejich
angličtinu, a aby se připravili ke studiu na vysoké škole. Ve
většině případů tito studenti již ukončili své středoškolské
vzdělání a chtějí se seznámit se severoamerickým školským
systémem.

Vernonský mezinárodní studentský program
nabízí:

Vynikající studijní předměty
Výuku společně s kanadskými studenty
a volitelných předmětů.

Přípravu k vysokoškolskému studiu absolvováním

Kdy mohu začít?

střední školy a získáním světově uznávaného diplomu
z jednoho z nejlepších vzdělávacích systému v Kanadě.

Výhody plynoucí z našeho partnerství s nejlepšími
Spousta aktivit, ze kterých si můžete vybrat…
Můžete se přidat k různým sportovním mužstvům, jako
například, fotbalovému, basketbalovému, volejbalovému,
ragbyovému a golfovému mužstvu. Budete-li chtít, můžete
se soustředit na umění , ať už je to hraní v orchestru,
pěvecký soubor, divadlo nebo výtvarné umění.
Vernonská komunita je známá svým zaměřením na rekreační
činnosti. Ve všech čtyřech ročních obdobích se budete zabývat
zajímavými aktivitami. Můžete si zalyžovat v lyžařském
středisku, které je na světové úrovni, a které je vzdáleno
pouhých 30 minut od Vašeho domova. Lyžujte, jezděte na
snowboardu a na běžkách v jednom z nejlepších areálů v
Kanadě. Zahrajte si kopanou (sálovou kopanou nebo na hřišti),
přidejte se k plaveckému týmu nebo si prostě užívejte pláží.

Přijímáme studenty průběžně v závislosti na požadavcích
kurzů a volných místech. Přijímáni jsou studenti od úrovně
začátečníka až do úrovně vynikající znalosti angličtiny.

Kde budu bydlet?
Budete bydlet s kanadskou rodinou. Vernon je bezpečná
komunita střední velikosti a 98% obyvatelstva jsou rodilí
mluvčí angličtiny. Studenti získají bohatou kulturní zkušenost
a jejich znalost angličtiny se bude rapidně zlepšovat tím,
že budou žít a učit se od anglicky mluvicí rodiny.

Body od školy + Zaujetí = Akademie
V akademiích našeho školského obvodu mohou studenti
získat body a současně následovat jejich zaujetí nebo zájmy
v průběhu školního dne. Akademie nabízí příležitost k vyvinutí
dovedností nebo k poskytování pozitivního příspěvku jejich
komunitě nebo těm, kteří potřebují pomoc. Ve Vernonu
nabízíme školní akademie v kopané, hokeji, baseballu, školu
v přírodě „Earthquest“, sněhové sporty, „Globální vzdělávání“ a
program „Studenti bez hranic“. Spojte se s námi, chcete-li získat
úplný seznam akademií, podrobnosti o programech a ceny.

Střední škola Vernon Secondary je jedna
z nejvšestrannějších škol, která nabízí kurzy a příležitosti
ve všech předmětech a oblastech. VSS se pyšní bohatou
tradicí úspěchů ve sportech, krásných uměních
a studijních předmětech. V lednu 2013 VSS hrdě otevřela
novou překrásnou budovu s nejmodernější technologií
v každé místnosti.
Počet studentů: 900, ročníky 8-12

ndary School

Charles Bloom Seco

Don Weixl

Vernon Secondary

Střední škola Clarence Fulton Secondary nabízí velký
výběr studijních předmětů, zajímavé volitelné předměty
a také kurzy, za které obdržíte nejenom středoškolské ale
i vysokoškolské body. Tato škola má vynikající sportovní
programy a je to velice vstřícná komunitní škola.
Počet studentů: 750, ročníky 8-12
Střední škola Kalamalka Secondary School nabízí velmi
dobré studijní, sportovní a mimoškolní programy pro
studenty všech ročníků. KAL se pyšní tím, že udržuje vysoká
očekávání svých studentů v jejich studijních úsilích. Studenti
se mohou zúčastnit různorodých sportovních, klubových
a uměleckých činností a studovat volitelné předměty jako
například, hudební divadlo, truhlářství a orchestr.
Počet studentů: 575, ročníky 8-12

ary

cond
Clarence Fulton Se

Don Weixl

Prospívat

„Přípravný program angličtiny“ je jednotýdenní intenzivní
program výuky angličtiny. Začíná na konci srpna, týden
před začátkem školního roku a připraví vás na školu, která
začíná v září.

http://www.vernoninternational.ca/apply
Přihlášky vyplněné na papíře mohou být naskenované
a zaslané e-mailem na adresu: admissions@sd22.bc.ca

Letní programy - můžete si vybrat z bohaté nabídky!

Koncepce „Skvělého kanadského letního programu“ byla
vytvořena tak, aby pomohla studentům při vylepšování
jejich angličtiny. Výuka ve třídě se soustřeďuje na čtení a
porozumění, písemný akademický projev a mluvení. Typický
den se skládá z dopolední výuky angličtiny a zábavných
činnosti odpoledne.

Navštivte na webové stránky, kde najdete naší
přihlášku. Podrobnosti týkající se postupu
podávání přihlášky naleznete na adrese:

Zkušenost při studiu široké škály náročných studijních

vysokými školami v Kanadě.
Máte rádi slunce, teplé počasí a pláže? Přidejte se k nám ve
Vernonu a zúčastněte se našich letních programů, ve kterých
vyučují plně kvalifikovaní učitelé Britské Kolumbie. Naše
programy probíhají od pondělí do pátku a zahrnují také jídlo,
svačiny, aktivity a ubytování u kanadské hostitelské rodiny.

Jak se přihlásit?

y School

Připravovat se

druhý jazyk bude poskytována dle potřeby. Mladší žáci musí
bydlet se svými vlastním rodičem.

Střední škola Charles Bloom Secondary School je umístěna
ve venkovské komunitě Lumby, což je přístupové místo
do hor Mohashee. Škola je umístěna uprostřed vesnice a
je blízko k veřejným objektům, například, k parku, bazénu,
areálu pro lední metanou, kluzišti, regionální knihovně a
skateboardovému parku. Zejména jsme pyšní na kulturu
naší školy. Studenti, stejně jako zaměstnanci, věří v důležitost
vzájemné úcty a podporování positivního prostředí, ve kterém
mohou všichni posluchači dosahovat nejlepších výsledků.
Počet studentů: 325, ročníky 7-12

ar
W.L. Seaton Second

Poznávat

S potěšením vítáme mezinárodní studenty ke studiu
v našich moderních a dobře vybavených školách.
Nabízíme jedinečné programy a velmi kvalitní
studijní předměty. Naše školy se pyšní jedním z
nejvyšších procent úspěšných absolventů v Britské
Kolumbii.

Střední škola W.L. Seaton Secondary School je škola
s dvojitým programem, která nabízí vzdělaní v jazyce
anglickém a zároveň je to jediná střední škola ve městě,
která nabízí výuku ve francouzštině. Seaton má silné
jazykové a kulturní programy, což je doloženo koncertními
a džezovými orchestry, které vyhrály různé ceny. Škola
má také pěvecký sbor, hudební divadlo a programy
výtvarného umění. Seaton je jedna z nejvíce rozmanitých
škol v obvodu a vytváří vstřícné a přívětivé prostředí pro
mezinárodní studenty.
Počet studentů: 800, ročníky 8-12

Učit se

Vítejte ve školském

ary School

Kalamalka Second

obvodu Vernonu

Don Weixl

Přidejte se k nám! Seznamte se s bohatou kanadskou
kulturou v nádherném Okanagan Valley. Prožijte se vše,
co vám Kanada může nabídnout.

Žáci základní školy ve věku 12 let a výše. Angličtina jako

Studenti středních škol jsou vítáni v našich 5 středních
školách. Můžete přijet za účelem získání krátké zkušenosti
nebo k získání středoškolského diplomu. Vítáme studenty na
1, 2, 3 nebo 4 měsíce, pololetí, celý rok studia nebo studenty,
kteří chtějí absolvovat celou střední školu.

Studenti, kteří nastupují na vysokou školu a jsou mladší
19 let, mohou studovat 5 až 10 měsíců, aby si vylepšili jejich
angličtinu, a aby se připravili ke studiu na vysoké škole. Ve
většině případů tito studenti již ukončili své středoškolské
vzdělání a chtějí se seznámit se severoamerickým školským
systémem.

Vernonský mezinárodní studentský program
nabízí:

Vynikající studijní předměty
Výuku společně s kanadskými studenty
a volitelných předmětů.

Přípravu k vysokoškolskému studiu absolvováním

Kdy mohu začít?

střední školy a získáním světově uznávaného diplomu
z jednoho z nejlepších vzdělávacích systému v Kanadě.

Výhody plynoucí z našeho partnerství s nejlepšími
Spousta aktivit, ze kterých si můžete vybrat…
Můžete se přidat k různým sportovním mužstvům, jako
například, fotbalovému, basketbalovému, volejbalovému,
ragbyovému a golfovému mužstvu. Budete-li chtít, můžete
se soustředit na umění , ať už je to hraní v orchestru,
pěvecký soubor, divadlo nebo výtvarné umění.
Vernonská komunita je známá svým zaměřením na rekreační
činnosti. Ve všech čtyřech ročních obdobích se budete zabývat
zajímavými aktivitami. Můžete si zalyžovat v lyžařském
středisku, které je na světové úrovni, a které je vzdáleno
pouhých 30 minut od Vašeho domova. Lyžujte, jezděte na
snowboardu a na běžkách v jednom z nejlepších areálů v
Kanadě. Zahrajte si kopanou (sálovou kopanou nebo na hřišti),
přidejte se k plaveckému týmu nebo si prostě užívejte pláží.

Přijímáme studenty průběžně v závislosti na požadavcích
kurzů a volných místech. Přijímáni jsou studenti od úrovně
začátečníka až do úrovně vynikající znalosti angličtiny.

Kde budu bydlet?
Budete bydlet s kanadskou rodinou. Vernon je bezpečná
komunita střední velikosti a 98% obyvatelstva jsou rodilí
mluvčí angličtiny. Studenti získají bohatou kulturní zkušenost
a jejich znalost angličtiny se bude rapidně zlepšovat tím,
že budou žít a učit se od anglicky mluvicí rodiny.

Body od školy + Zaujetí = Akademie
V akademiích našeho školského obvodu mohou studenti
získat body a současně následovat jejich zaujetí nebo zájmy
v průběhu školního dne. Akademie nabízí příležitost k vyvinutí
dovedností nebo k poskytování pozitivního příspěvku jejich
komunitě nebo těm, kteří potřebují pomoc. Ve Vernonu
nabízíme školní akademie v kopané, hokeji, baseballu, školu
v přírodě „Earthquest“, sněhové sporty, „Globální vzdělávání“ a
program „Studenti bez hranic“. Spojte se s námi, chcete-li získat
úplný seznam akademií, podrobnosti o programech a ceny.

Střední škola Vernon Secondary je jedna
z nejvšestrannějších škol, která nabízí kurzy a příležitosti
ve všech předmětech a oblastech. VSS se pyšní bohatou
tradicí úspěchů ve sportech, krásných uměních
a studijních předmětech. V lednu 2013 VSS hrdě otevřela
novou překrásnou budovu s nejmodernější technologií
v každé místnosti.
Počet studentů: 900, ročníky 8-12

ndary School

Charles Bloom Seco

Don Weixl

Vernon Secondary

Střední škola Clarence Fulton Secondary nabízí velký
výběr studijních předmětů, zajímavé volitelné předměty
a také kurzy, za které obdržíte nejenom středoškolské ale
i vysokoškolské body. Tato škola má vynikající sportovní
programy a je to velice vstřícná komunitní škola.
Počet studentů: 750, ročníky 8-12
Střední škola Kalamalka Secondary School nabízí velmi
dobré studijní, sportovní a mimoškolní programy pro
studenty všech ročníků. KAL se pyšní tím, že udržuje vysoká
očekávání svých studentů v jejich studijních úsilích. Studenti
se mohou zúčastnit různorodých sportovních, klubových
a uměleckých činností a studovat volitelné předměty jako
například, hudební divadlo, truhlářství a orchestr.
Počet studentů: 575, ročníky 8-12

ary

cond
Clarence Fulton Se

Don Weixl

Prospívat

„Přípravný program angličtiny“ je jednotýdenní intenzivní
program výuky angličtiny. Začíná na konci srpna, týden
před začátkem školního roku a připraví vás na školu, která
začíná v září.

http://www.vernoninternational.ca/apply
Přihlášky vyplněné na papíře mohou být naskenované
a zaslané e-mailem na adresu: admissions@sd22.bc.ca

Letní programy - můžete si vybrat z bohaté nabídky!

Koncepce „Skvělého kanadského letního programu“ byla
vytvořena tak, aby pomohla studentům při vylepšování
jejich angličtiny. Výuka ve třídě se soustřeďuje na čtení a
porozumění, písemný akademický projev a mluvení. Typický
den se skládá z dopolední výuky angličtiny a zábavných
činnosti odpoledne.

Navštivte na webové stránky, kde najdete naší
přihlášku. Podrobnosti týkající se postupu
podávání přihlášky naleznete na adrese:

Zkušenost při studiu široké škály náročných studijních

vysokými školami v Kanadě.
Máte rádi slunce, teplé počasí a pláže? Přidejte se k nám ve
Vernonu a zúčastněte se našich letních programů, ve kterých
vyučují plně kvalifikovaní učitelé Britské Kolumbie. Naše
programy probíhají od pondělí do pátku a zahrnují také jídlo,
svačiny, aktivity a ubytování u kanadské hostitelské rodiny.

Jak se přihlásit?

y School

Připravovat se

druhý jazyk bude poskytována dle potřeby. Mladší žáci musí
bydlet se svými vlastním rodičem.

Střední škola Charles Bloom Secondary School je umístěna
ve venkovské komunitě Lumby, což je přístupové místo
do hor Mohashee. Škola je umístěna uprostřed vesnice a
je blízko k veřejným objektům, například, k parku, bazénu,
areálu pro lední metanou, kluzišti, regionální knihovně a
skateboardovému parku. Zejména jsme pyšní na kulturu
naší školy. Studenti, stejně jako zaměstnanci, věří v důležitost
vzájemné úcty a podporování positivního prostředí, ve kterém
mohou všichni posluchači dosahovat nejlepších výsledků.
Počet studentů: 325, ročníky 7-12

ar
W.L. Seaton Second

Poznávat

S potěšením vítáme mezinárodní studenty ke studiu
v našich moderních a dobře vybavených školách.
Nabízíme jedinečné programy a velmi kvalitní
studijní předměty. Naše školy se pyšní jedním z
nejvyšších procent úspěšných absolventů v Britské
Kolumbii.

Střední škola W.L. Seaton Secondary School je škola
s dvojitým programem, která nabízí vzdělaní v jazyce
anglickém a zároveň je to jediná střední škola ve městě,
která nabízí výuku ve francouzštině. Seaton má silné
jazykové a kulturní programy, což je doloženo koncertními
a džezovými orchestry, které vyhrály různé ceny. Škola
má také pěvecký sbor, hudební divadlo a programy
výtvarného umění. Seaton je jedna z nejvíce rozmanitých
škol v obvodu a vytváří vstřícné a přívětivé prostředí pro
mezinárodní studenty.
Počet studentů: 800, ročníky 8-12

Učit se

Vítejte ve školském
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Rekreační středi
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Alberta

Shuswap Lake
(Shuswapské jezero)

EDMONTON

Do Calgary
a Edmontonu

SALMON ARM
VANCOUVER
VICTORIA

Kanada

SEATTLE

VERNON

Okanagen Lake
(Okanaganské jezero)

PORTLAND

Vernonský školský obvod

Do Vancouveru

MEZINÁRODNÍ

KELOWNA

PENTICTON
SAN JOSE

Sparkling Hill

CALGARY

VERNON

BOISE

Spojené státy

sko
Rekreační středi

Vernon je přední kanadská turistická destinace a zároveň
velice přitažlivé místo pro život. Město Vancouver je
vzdáleno od Vernonu pouhých 4.5 hodiny jízdy autem
nebo 45 minut z mezinárodního letiště ve městě Kelowna.
Kelowna je vzdálena 30 minut jízdy od Vernonu a silnice
prochází jednou z nejkrásnějších krajin v Kanadě. Naše
hostitelské rodiny přivítají studenty na mezinárodním letišti
v Kelowně a dovezou je do domovů, kde budou přebývat.

OKANAGEN VALLEY
British Columbia

dge
sko Predator Ri

Rekreační středi

Město Vernon je známé svojí nádhernou polohou mezi údolími,
horami, řekami a jezery. Je obklopeno jezery Kalamalka,
Okanagen a Swan, má výtečné podnebí se čtyřmi ročními
obdobími a nabízí vynikající rekreační příležitosti. Počet
obyvatel města je přes 50 000, má diversifikovanou ekonomiku,
která je založená na službách, výrobě, lesnictví a turistice.

STUDENTSKÝ PROGRAM

Skaha Lake (jezero Skaha)

SALT LAKE CITY
LAS VEGAS

OSOYOOS

Osoyoos Lake
(jezero Osoyoos)

Do Seattlu

KANADA
USA

Programy od školky až do 12 třídy

Vernon School District International Student Program
(Mezinárodní studentský program vernonského školského obvodu)
1401 - 15th Street, Vernon, British Columbia, Canada V1T 8S8
Telefon: 250-549-9295 • Fax: 250-549-9270
Email: international@sd22.bc.ca

Czech 0818
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Vernon se může chlubit s jedním z nejlepších podnebí
v Kanadě. Má mírné zimy a horká, suchá léta. Studenti
mohou zažít sníh v průběhu krátké zimy, která se
vyznačuje mírnými příjemnými teplotami.
K našim rekreačním střediskům, která jsou na světové špičce,
patří lyžařské středisko Sliver Star Mountain (20 minut od
města), golfový areál Predator Ridge (jedno ze špičkových
hřišť) a slavné rekreační středisko Sparkling Hills.

