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Cena v Kč zahrnuje středoškolskou výuku, odvoz z letiště do rodiny a zpět, základní učební materiály, závěrečný certifikát a pojištění 
proti úpadku CK.

Můžete se zapojit do nejrůznějších klubů, kroužků, 
sportovních týmů či hudebních skupin. Některé pro-
gramy se platí zvlášť. V létě se můžete věnovat vý-
letům, vodáctví nebo raftingu, v zimě pak hokeji, ly-
žování a bruslení. Celý rok můžete sportovat v hale 
(hokej, basketbal aj.).

1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 7 160 Kč, úvodní dvoudenní školení stojí 3 580 Kč.
2.  Povinné kanadské pojištění stojí 4 560 Kč na 3 měsíce, 7 610 Kč na pololetí, 15 220 Kč na rok.
3.   Rádi Vám poskytneme asistenci při vyřizování studijního víza (nutné pro pobyty v Kanadě delší jak 6 měsíců). 

Studijní vízum, 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).

4.  Některé školy si na začátku roku účtují cca 40 - 70 CAD na agendu, zálohu na uzamykatelnou 
skříňku apod., další náklady (kapesné a pomůcky) představují cca 250 CAD měsíčně.

Halifax

Organizace školního roku a prázdnin:
Nevyučuje se: Během státních svátků a v době 
školních prázdnin.
Školní rok 2020 - 2021:
1. pololetí začíná 4.9.2020 a končí 29.1.2021.
2. pololetí začíná 1.2.2021 a končí 30.6.2021.
3měsíční pobyty a jejich možné termíny budou uve-
řejněny dodatečně na začátku roku 2020.
Výuka probíhá: Výuka začíná většinou v 8.30 hod. 
a končí mezi 14.30 a 15.30 hod. Časy se v jednot-
livých školách liší podle organizace místní autobu-
sové dopravy. Školní rok má 2 semestry, v každém 
semestru si student volí 4 předměty (110 hodin vý-
uky/předmět za semestr).
Nástupní termíny:
3.9.2020 (1. pololetí), 31.1.2021 (2. pololetí).
Termín podání přihlášky: do 15.3.2020 pro 
nástup 4.9.2020, do 30.10.2020 pro 1.2.2021.

Ubytování je od soboty před začátkem studia do soboty po jeho ukončení. cena týdně

Rodina, jednolůžkový pokoj, plná penze, speciální dieta stojí 900 Kč týdně 3 360

Pro nástup 4.9.2020 doporučuje škola příjezd po 1.9.2020. Při odjezdu na konci druhého pololetí musí stu-
denti odjet nejpozději 30.6.2021.

Studium/měsíce 3 5 10

International Student Program 52 240 86 990 173 990

• pro mládež od 14 do 18 letStřední škola Kanada
Nova Scotia High School  Halifax a jiná města

Rádi Vám zajistíme letenku (většinou s jedním pře-
stupem) Praha - Halifax (Moncton, Sydney) - Praha 
za nejnižší možnou cenu.

Odvoz z nejbližšího letiště (Halifax, Moncton nebo 
Sydney) do hostitelské rodiny a zpět je zahrnut 
v ceně programu.

Většinu studentů tvoří kanadští studenti. Ve škole stu-
dují také studenti z Německa, Španělska, Kolumbie, 
Mexika, Brazílie, Japonska, Číny.

Provincie Nova Scotia leží na východním pobřeží Kanady a má cca milion obyvatel. Má nejteplejší 
podnebí ze všech kanadských provincií a nabízí velmi vysokou kvalitu výuky a života. Zahranič-
ní studenti studují na více než 60 kvalitních státních školách. Vyučovací jazyk je angličtina.
Nova Scotia má nejrozsáhlejší program pro mezinárodní studenty, počet mezinárodních studentů je 
cca 1 200. Nova Scotia je autentická Kanada - všechny hostitelské rodiny jsou rodilí mluvčí, provin-
cie má velmi nízké procento imigrantů, takže budete neustále obklopeni angličtinou.
Studenti Nova Scotia dosahují velmi dobrých výsledků ve vědních oborech, v umění, jazycích, 
ale i v IT a programování a samozřejmě i ve sportech.

• 1 lekce trvá 45 - 75 minut, počet lekcí týdně je 20, budete mít 4 předměty.
• Ve třídě je nejvíce 25 studentů.
• Minimální znalost anglického jazyka je low intermediate (mírně pokročilý student).
• Pro středoškolské studenty s nadprůměrnými výsledky a solidní znalostí angličtiny, kteří chtějí po-
znat nádhernou pobřežní provincii Nova Scotia na východním pobřeží Kanady a studovat předměty,
které česká střední škola nenabízí. Získejte náskok v oboru, který chcete studovat na VŠ!
Pokud dáváte přednost klidu a bezpečí menších měst, pak je Nova Scotia ta pravá část Kanady pro Vás!
Ve středoškolském studiu International Student Program můžete studovat 3 měsíce, jeden semestr
(půl roku) či celý školní rok. Jeden semestr trvá 5 měsíců. Každý semestr se student věnuje 4 předmě-
tům. Jednomu předmětu budete za pololetí věnovat 110 hodin, každý týden budete mít 6,5 hodiny 
každého z vybraných předmětů. Využijte možnosti důkladně poznat obor, kterému se chcete věno-
vat po maturitě. Získejte cenné body v přijímacím řízení na českou vysokou školu!
• Předměty a organizace výuky: anglický jazyk, ekonomika, francouzština, jiné jazyky, matematika, 
podnikání, přírodní vědy, rodinná výchova, společenské vědy, tělesná výchova a výtvarná výchova. 
Můžete studovat předměty: tanec, produkce filmu a videa, herectví, počítačová animace, cestovní ruch, 
design aj. Místní studenti mají povinnou matematiku, angličtinu, společenské vědy a přírodní vědy.
Jestliže nechcete na střední škole v Nova Scotia maturovat (3 roky studia), můžete si vybrat předmě-
ty, jaké chcete! 
• Požadované dokumenty: Neměli byste mít horší známky než 3. Budeme potřebovat poslední tři vy-
svědčení a doporučení z Vaší školy.
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