Riverside School Prague заснована в 1994 р.
Має декілька кампусів: Riverside Early Years School (Bubeneč, Praha 6), Primary School
(Sedlec, Praha 6), Junior and Senior High Schools (Hradčany, Praha 6).

Школа спрямована на всебічний розвиток дитини, тому девіз школи - «Сome here, son, and
learn to be wise».
Riverside School пропонує широку позашкільну програму для розвитку творчих, художніх,
спортивних та життєвих навичок (Soft skills & Hard skills), зокрема є окрема програма
'Learning for Life', яка проходить на свіжому повітрі в Riverside Ranch в форматі різних
пригодницьких квестів.

Всі програми акредитовані, школа має статус British Schools Overseas, оскільки регулярно
перевіряється Департаментом освіти Великобританії. Ці перевірки проводяться кожні три
роки, тому школа знаходиться в постійному розвитку і покращує якість навчання і об'єктивно
ставиться до потреб, запитів і побажань своїх студентів, їх батьків та педагогів.
Всі програми акредитовані, школа має статус British Schools Overseas, оскільки регулярно
перевіряється Департаментом освіти Великобританії. Ці перевірки проводяться кожні три
роки, тому школа знаходиться в постійному розвитку і покращує якість навчання і об'єктивно
ставиться до потреб, запитів і побажань своїх студентів, їх батьків та педагогів.
Навчання проводиться англійською мовою для дітей від 3 до 18 років, крім занять з іноземної
мови (французька, німецька, іспанська, латинська і чеська мови пропонуються починаючи з
початкової школи).
* Студенти, які не володіють англійською мовою, щодня вивчають англійську як додаткову
мову (EAL).
Ріверсайд дотримується Британської національної навчальної програмі, а також в старшій
школі використовуються програми IGCSE Університету Кембриджа і Міжнародного
бакалаврату, щоб студент визначився з подальшою сферою діяльності, яка йому не тільки
цікава, але і в якій він робить успіхи, познайомити з академічним стилем навчання та
підготувати на академічному рівні ті предмети, які необхідні для вступу. Все це сприяє
адаптації студента до навчання в зарубіжних вузах.
У 9 класі студенти здають вступний іспит в Великобританії.
В кінці 11-го року студенти здають Міжнародний загальний сертифікат про здачу іспитів на
середню освіту (IGCSE) через Кембриджський університет.
В кінці 13-го класу (12 клас) учні здають іспити на отримання диплома міжнародного
бакалаврату (IB) і диплома середньої школи.
Проживання
Школа Ріверсайд пропонує проживання для студентів старших класів in Střešovice в 2
будинках: один для хлопчиків, другий для дівчаток.

У кожному будинку є постійна команда співробітників Riverside. Шкільна медсестра
доступна за викликом. Школа надає:
- сніданок;
- регулярну прання постільної білизни та рушників;
- регулярне прибирання місць загального користування.
Час від часу співробітники Ріверсайда і батьки можуть готувати для групи, але це зведено
до мінімуму, щоб пристосувати студентів до університетського та дорослого життя,
навчити студентів самостійно прати, купувати власні продукти харчування, предмети
особистої гігієни і самостійно готувати їжу.
Є також правило, що в зазначений час студент повинен знаходиться "вдома" згідно його
віку, час може бути подовжено з дозволу батьків (одноразово).
Вартість проживання становить 15 000 крон в місяць.
Також студенти IB можуть безкоштовно відвідувати фітнес-центр і тренажерний зал
Factory Pro. І спільно з Фернандо Мартінесом (фахівець з фізкультури) скласти
індивідуальну фітнес-програму.
Від школи їздить шкільний автобус. Для початкової школи - трансфер безкоштовний; для
середньої і старшої - платний. Передбачені правила передачі дитини батькам або уповноваженим
особам на зупинці.

Правила прийому в Riverside School
1. Онлайн - заява (включає пакет необхідних документів для вступу)
2. Співбесіда з директором
3. Оплата реєстраційних внесків (реєстраційний внесок - 10 000 крон, депозит - 12 000
крон)
* Не повертаються в разі відкликання заявки.
4. Оплата за перший семестр до 30 червня (або до дати початку, якщо чините в школу
після початку навчального року).
Вартість навчання на рік для 9-12 класу становить від 452.000 крон.
Сайт школи - https://www.riversideschool.cz/

