Kaplan International

Auckland
Škola v Aucklandu patří mezi jazykové školy s
dlouhodobou tradicí. Jde o jazykovou školu, která využívá
všech moderních technologií, a tak činí výuku zajímavou
a zábavnou pro všechny studenty.
Škola je v centru města s výbornou dopravní
dostupností a je situována do jedné z
nejpopulárnějších oblastí, umístěná mezi nádherný
park Domain a rušnou oblast Newmarket, plnou
kaváren, obchodů a barů

Auckland

je známý také jako Město Plachet, jelikož v
létě v přístavu kotví mnoho plachetnic a jachet. Toto
město se rozlehá na mnoha z vyhaslých sopek.

Kaplan International Auckland

Auckland

Škola Kaplan International Colleges v
Aucklandu je akreditovaná asociací NZQA.
Naše jazyková škola je členem asociace
English New Zealand.

1

Vybavení školy
Třídy
Ve škole se nachází 20 tříd, které jsou vybaveny
nejmodernější technikou.
Studijní centrum/ Knihovna
Škola má výborně vybavené studijní centrum, které
usnadňuje žákům získávání cenných informací při
studiu. V tomto centru jsou počítače vybavené
jazykovými programy, kopírky a tištěné materiály.V
knihovně si může student půjčit knihy, DVD a další
pomůcky pro studium.
Fitness centrum
Studenti mohou navštívit místní fitness centrum, kde
si mohou zlepšit kondičku.
Doprava - autobusy a vlaky

Studenti kteří zde budou studovat více, než 16 týdnu mají
nárok na slevu jízdného. Studenti dostanou na svoji
studentskou kartu speciální samolepku, která prokazuje
delší dobu studia. Sleva je 40%.

Restaurace a kavárny

Blízko školy je mnoho restaurací a kaváren. Jsou zde
také pekárny, ve kterých si mohou studenti zakoupit
připravené sendviče.

Supermarkety

Od školy je to jen pár kroků do nejbližších
supermarketů, kde můžete zakoupit všemožné
potraviny.

Zakotvená loď v přístavu

Mt. Victoria

Váš první den ve škole
Váš kurz započne celodenním programem,
který obsahuje:
• Uvítání ředitelem, nebo vedoucím studijního oddělení
• Rozřazovací test, který určí jazykovou úroveň
studenta
• Informace o výuce a krátká prohlídka školy
• Obdržení rozvrhu hodin
• Vyplnění formulářů
Studenti budou zařazeni do skupiny, která bude
nejvíce odpovídat jejich jazykové úrovni.

Mimoškolní aktivity
1 týden
Pondělí

Orientace po městě

Úterý

Návštěva Sky Tower

Středa

Kvíz a noc pizzy

Čtvrtek

Filmová noc

Pátek

Bruslení

Sobota

Celodenní výlet na ostrov Waiheke

Třída

Recepce

2

