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Organizace školního roku a prázdnin: 
Školní rok 2022 - 2023:
Orientační dny: 31.8. - 2.9.2022.
1. pololetí začíná 6.9.2022 a končí 27.1.2023,
2. pololetí začíná 30.1.2023 a končí 29.6.2023.
Výuka probíhá: zpravidla od 9.00 do 15.15 hod.
Nevyučuje se:
V době státních svátků a školních prázdnin.
Nástupní termíny: 
1. pololetí: přílet 29.8. - 30.8.2022, odlet 
28.1.2023
2. pololetí: přílet 28.1.2023, odlet 30.6.2023. 
Termín podání přihlášky: do 1.3.2022.

Cena v Kč zahrnuje středoškolskou výuku, učební materiály, odvozy z letiště a zpět a pojištění proti úpadku CK.

Aktivity, které škola nabízí, pomáhají studentům po-
znat kanadský životní styl. 
Mezi nejoblíbenější patří výlet do Vancouveru, ly-
žování a snowboarding v zimním centru nedaleké 
Mount Washington, plavání, bowling, surfování na 
Long Beach v Tofino, pozorování velryb, orlů, tule-
ňů, delfínů, výlety na Hornby Island, Whistler aj.
Zapojte se do klubů a kroužků, které nabízí Vámi 
vybraná škola!

1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 6 280 Kč, ubytovací poplatek účtovaný školou je 5 390 Kč.
2.   Rádi Vám poskytneme asistenci při vyřizování studijního povolení (nutné pro pobyty v Kanadě delší jak 6 

měsíců). Studijní povolení, včetně poplatku za zpracování biometrických údajů kanadským vízovým oddělením, 
stojí 4 250 Kč. Pro studium na kratší dobu je třeba vyřídit registraci eTA (vyřizuje se on-line a stojí 7 CAD).

3.  Počáteční náklady na školní pomůcky cca 350 CAD, kapesné cca 450 CAD/měsíc.
4.  Povinné zdravotní pojištění stojí 8 990 Kč na pololetí a 17 980 Kč na rok.
5.  Studentům, kteří budou studovat celý školní rok, škola doporučuje absolvovat 4 týdenní Academic 

Preparation Program od 1.8. do 26.8.2022 za 69 890 Kč. Není to ale povinné!
6.  Hokejová akademie (1. pololetí) nebo Outdoor Program (2. pololetí) v G.P. Vanier stojí 18 200 Kč
7.  Povinný poplatek na školní akce - Student Fee stojí 2 700 Kč na pololetí a 5 390 Kč na rok.

Comox

Studium/měsíce 5 10

Regular School Year 123 890 247 780

Ubytovací poplatek je 5 390 Kč. Ubytování je od neděle do soboty. cena týdně noc navíc

Rodina, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze 4 280 610

• pro mládež od 14 do 18 letStřední škola Kanada - angličtina
Comox Valley School District  Comox Valley

95% studentů jsou Kanaďané, školy mají studenty z 
Číny, Japonska, Mexika, Německa, Španělska atd.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Vancouver - Praha 
za nejnižní možnou cenu (obvykle s jedním přestu-
pem) a návaznou letenku Vancouver - Comox - Van-
couver. Pokud dojde k výraznému zpoždění letu, 
může si škola účtovat poplatek 65 CAD.

Odvoz z letiště Comox do ubytování a zpět je 
zdarma. Studenty většinou vyzvedávají přímo hos-
titelské rodiny.

Comox Valley leží na ostrově Vancouver. V této nádherné oblasti leží městečka Courtenay a Comox 
a několik menších obcí.
Žije zde cca 70 000 obyvatel a jsou zde 3 kvalitní střední školy. Vyučovací jazyk je angličtina.
Škola G. P. Vanier má cca 1 350 studentů, nabízí nejširší nabídku předmětů, z jazyků nabízí výu-
ku francouzštiny a španělštiny. G.P. Vanier nabízí také v prvním semestru výuku hokeje v rámci Nati-
onal Ice Hockey Academy (NIHA). Studenti NIHA mají týdně 2 hokejové tréninky a 5 lekcí ve třídě. 
Tento program je určen pro začátečníky i profesionální sportovce - studenty. Zúčastníte se seminářů 
s hokejisty, rozvinete své hokejové schopnosti. Poplatek za tento program je 18 200 Kč za 1. pololetí.
Škola Mark R. Isfeld má 1 000 studentů, vyniká v matematice a přírodních vědách, nabízí také spo-
lečenské vědy. Kousek od školy je krytý bazén, skateboardový a bikerský areál.
Škola Highland má cca 800 studentů, má vynikající výuku matematiky, přírodních i společenských 
věd, nabízí francouzštinu, španělštinu a japonštinu.

• 1 lekce trvá cca 75 minut, vyučuje se 18 - 20 lekcí týdně.
• Ve třídě je nejvíce 27 studentů.
• Pro středoškolské studenty s nadprůměrnými výsledky a solidní znalostí angličtiny, kteří chtějí zkusit 
jiný vzdělávací systém a poznat západní kanadské pobřeží a krásné Comox Valley. Budete mít cel-
kem 8 předmětů za celý rok, za předmět si můžete zvolit také hokej!
• Předměty a organizace výuky: 4 předměty každé pololetí, za rok 8 předmětů. 
Povinná je matematika, angličtina, společenské a přírodní vědy a tělesná výchova. Jako předmět 
můžete mít také hokejovou akademii.
• Jazyky: většina škol nabízí francouzštinu a španělštinu, ve škole Highland i japonštinu.
• Volitelné předměty: umění, IT a programování, ekonomika, hudba, tanec, herectví, umění, tělesná 
výchova, pohostinství a turismus, žurnalistika, automobilový průmysl, vaření, tesařství a práce se dře-
vem, kadeřnictví, zemědělství, elektrotechnika a robotika, psychologie, účetnictví, design atd.
• Požadované dokumenty: zpráva od českého učitele angličtiny, doporučení ředitele české školy,
vyplněná přihláška, kopie posledních 3 vysvědčení.
• Rozhodně se nezapomeňte zapojit do školních klubů a aktivit.
Zahraniční studenti se můžou zúčastnit kulturního výletu napříč Vancouverem a Victorií, zúčastnit se 
Outdoor Education School v Tribune Bay (Hornby Island), výšlapu do Strathcona Park přes nádher-
né Paradise Meadows.
• Sportovně založení studenti mohou využít z nabídky sportů: kayaking, lyžování, snowboarding, 
surfing, bowling, plavání, krasobruslení atd.
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