Střední škola Whakatane
Bay of Plenty - Nový Zéland

J

sme co-vzdělávací státní střední
škola se zhruba 800 studenty
v krásné přímořské oblasti Bay
of Plenty (Záliv hojnosti) na Severním
ostrově Nového Zélandu. Počasí zde je
teplé a slunečné a máme tu v Ohope
nádhernou pláž, která je od školy jen
10 minut cesty autem. Whakatane má
zhruba 18 000 obyvatel.
Cesta autem z Whakatane do Taurangy
(hezké stotisicové přímořské město)
zabere asi hodinu.

N

abízíme studium na vysoké
úrovni zhruba 30 mezi
ná
rodním studentům.
Rádi uvítáme studenty z celého světa.
Momentálně nejvíce mezinárodních
studentů je z Evropy a zbytek z Asie.
Naše škola je signatářem Kódu praxe
pro mezinárodní studenty.

Mezinárodní studenti mají zajištěno
ubytování v předem schválených rodinách, kde se o ně starají jako o své
vlastní děti.
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J

estliže se k nám rozhodnete přidat, můžete si ke studiu vybrat 6 předmětů z
tohoto seznamu: Angličtina, Mediální studia, Matematika (se Statistikou
nebo Aritmetikou), Vědy (Oceánografie, Chemie, Fyzika, Biologie, Zahradnictví), Zeměpis, Historie, Obchodní studium, Ekonomie, Tělesná výchova, Studium se
zaměřením na venkovní sporty, Digitální technologie, Potravinářská technologie,
Textilní technologie, Technologie dřeva, Mechanické inženýrství, Vývoj produktu,
Kurz pro pracovníky v jeslích nebo mateřských školkách, Cestovní ruch, Cizí jazyky,
Pohostinství, Hudba, Vizuální umění (Design, Malířství, Fotografické umění) a
Dramatické umění.

O

ceánografie je unikátní předmět s možností studia jen na několika
školách na Novém Zélandu. Zahrnuje studium oceánů a jejich flóry a
fauny. Předpokladem je, že studenti úspěšně absolvují kurz potápění
PADI, protože třída se účastní několika potapěčských a šnorchlovacích exkurzí
včetně výletu na Great Barrier Reef (Velký bariérový útes) v Austrálii.

Jeden z dalších velmi populárních předmětů u mezinárodních studentů je Spor
tovní studium se zaměřením na venkovní sporty. Studenti se zúčastní mnoha
sportovních exkurzí jako raftingu na divoké vodě, terénní cyklistiky, výšlapů do
přírody, jízdy na kajaku, lyžování a snowboardingu. Naše škola má také velice
úspěšný veslařský tým.

S

tudenti mají také možnost
účastnit se mimoškolních aktivit jako výuka zpěvu, lekce
hraní na hudební nástroje, být členem
sportovních týmů jako pozemní hokej,
ragby, fotbal, basketbal, volejbal, kriket,
tenis a netball.
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ODENZ and Education Tauranga

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte prosím Ředitelku oddělení pro mezinárodní
studia: Prof. Sue Whale
sue.whale@staff.whs.co.nz

