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Slovo úvodem

Milí studenti, vážení rodiče,

katalog, který právě držíte v rukou, vás provede naší 
nabídkou studijních možností v zahraničí pro středoško-
láky a vysokoškoláky.

Na následujících stránkách najdete více než 100 ame-
rických středních škol a univerzit, téměř všechny studijní 
obory, na které si jen vzpomenete, od softwarového 
inženýrství přes grafický design až po ekonomii nebo 
politologii. I v Evropě je mnoho možností k zahraničnímu 
studiu – ve Velké Británii a Irsku si studenti mohou 
zvolit předměty podle svého vlastního zájmu o jednotlivé 
obory, v Německu vám zase nabízíme možnost studia 
nejen na státních, ale také na soukromých středních 
školách.

Studium na škole v zahraničí je velký životní krok, který 
vám pomůže nejen získat jistotu v komunikaci v cizím 
jazyce, ale také v seznamování se s novými lidmi a spo-
léhání se sám na sebe. Nejen že poznáte novou kulturu 
a nový vzdělávací systém, ale zcela jistě se vrátíte 
s mnohem širším rozhledem a uvidíte své možnosti 
z úplně jiné perspektivy.

Investice do vzdělání je tou nejlepší, pro kterou se vy 
jako studenti a vaši rodiče můžete rozhodnout. Prolis-
tujte si náš katalog, navštivte naše stránky, kde si pře-
čtete mnoho ohlasů od studentů, kteří sebrali odvahu 
a vydali se studovat do světa už před vámi a kteří 
doufají, že jejich zkušenost dodá odvahu i vám.

Pokud o studiu v zahraničí uvažujete, ale ještě pře-
mýšlíte, zda je to pro vás to pravé, obraťte se na naše 
oddělení Jazykových pobytů STUDENT AGENCY. Rádi 
vám poradíme, zodpovíme vaše otázky a pomůžeme 
vám z nabídky vybrat tu nejlepší školu pro vás, abyste  
ze svého času v zahraničí vytěžili maximum a rádi na  
něj celý život vzpomínali.

Přijďte za námi na kteroukoliv pobočku STUDENT 
AGENCY, kontaktujte nás přes formulář na webu nebo 
nám zavolejte. Budeme se na vás těšit!

Radim Jančura  
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Tiskové chyby v katalogu vyhrazeny.

Navažte díky Facebooku STUDENT AGENCY kontakty  
s ostatními účastníky středoškolských nebo vyso-
koškolských programů v zahraničí. Buďte s námi 
i navzájem v kontaktu před odjezdem i v průběhu 
pobytu. Sdílejte s námi své zážitky, fotky či videa.
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Vyjeďte s nám
i studovat střední školu nebo univerzitu do celého světa.



Proč právě 
STUDENT AGENCY
10 hlavních důvodů
 
1. Jsme agentura s dvaceti lety zkušeností v oblasti 
zajišťování středoškolských a vysokoškolských 
studijních programů.

2. Nabízíme širokou škálu zahraničních pobytů po 
celém světě pro zájemce všech věkových kategorií.

3. Poskytneme komplexní servis.
Kromě studijního programu vám zajístíme také veš-
keré ostatní služby, které s cestou do zahraničí souvisí 
– leteckou či autobusovou dopravu, transfery z letišť 
na místo ubytování, cestovní pojištění, víza apod.

4. Najdete nás ve 12 městech ČR a SR.
Kromě centrální kanceláře v Brně máme pobočky 
také v centru Prahy, Plzně, Českých Budějovic, 
Hradce Králové, Liberce, Ostravy, Olomouce, Zlína, 
Bratislavy a Košic (viz str. 42–43). 

5. Volejte k nám zdarma.
ČR 800 100 300 / SR 0800 121 121

6. Jednají s vámi specialisté.
Máme zkušený tým koordinátorů se zkušenostmi 
ze zahraničních pobytů.

7. Pomůžeme vám na helplince.
Setkáte-li se v průběhu pobytu s jakýmikoli kompli-
kacemi, budeme vám 24 hodin denně k dispozici na 
naší NONSTOP HELPLINCE.

8. Poskytneme vám veškeré informace.
Vytvořte si základní představu o svém studijním 
programu s pomocí tohoto katalogu. Více s vámi 
rádi probereme při osobní schůzce, telefonicky nebo 
prostřednictvím e-mailu. Našim cílem je poskytnout 
vám úplné informace a nezakrývat možné výdaje 
spojené s pobytem.

9. Zajímá nás váš názor.
Uvítáme jakékoli vaše připomínky nebo podněty.

10. Jsme s vámi nonstop na internetu.
Celkový přehled toho, co STUDENT AGENCY nabízí, 
najdete na internetových stránkách: 
www.jazykovepobyty.cz a www.studentagency.sk

Nenechte si ujít žádnou speciální akci – zaregistrujte 
se do našeho e-mailového klubu nebo nás sledujte 
na Facebooku: Jazykové pobyty v zahraničí.

Výběr programu
1. Kvalita výuky
Kvalita výuky se může u jednotlivých zemí a typů 
škol výrazně lišit. Díky STUDENT AGENCY se 
můžete začlenit do těch nejkvalitnějších vzděláva-
cích systémů. Za vzdělávací instituce s nejvyšším 
standardem jsou všeobecně považovány soukromé 
a vybrané státní školy ve Velké Británii, Irsku, přip. 
elitní soukromé střední školy v USA a ve Španělsku. 
Vysokou kvalitu nabízí také většina středních škol 
v Austrálii, na Novém Zélandu, ve Francii nebo 
Německu. V rámci vysokoškolského studia kvalitní 
studijní programy nabízíme v Austrálii a v USA.

Soukromá škola – doporučujeme motivovaným stu-
dentům, kteří si chtějí rozšířit nejen znalost cizí řeči, 
ale také své vědomosti. Na soukromých školách je 
vyučovací den členěný na několik úseků. Studium 
klade důraz nejen na vědomosti a schopnosti stu-
dentů, ale také na rozvoj jejich osobnosti a talentu.

Státní škola – studenti navštěvuji stejnou školu jako 
většina jejich vrstevníků z dané země a mohou počítat 
s typickým středoškolským stupněm náročnosti výuky.

Univerzity – vysokoškolské studium v zahraničí dopo-
ručujeme každému, kdo chce získat ten nejlepší start 
pro další profesní růst. Kromě jiného způsobu výuky, 
důrazu na samostatnost studentů a propojení s praxí 
již při studiu získáte zajímavé kontakty a reference 
pro vaši další kariéru.

2. Umístění, výběr školy
Na vrcholu pomyslného žebříčku flexibility stojí stře-
doškolský program v Austrálii, který nabízí možnost 

Hlavní výhody studia v zahraničí

  maximální kontakt s jazykem znamená 
rychlý pokrok ve zlepšení jazykových 
dovedností

   poznání různorodosti studia – speci-
fického pojetí výuky, které je mnohdy 
flexibilnější a klade důraz na profilaci 
studenta

   studium v zahraničí může být při hledání 
budoucího zaměstnání velké plus

   příležitost se osamostatnit, získat 
zážitky a nové přátelé na celý život

Finanční náklady 
na studium v zahraničí

Cena programu
Ceny v tomto katalogu jsou pouze orientační a jsou 
kalkulovány v Kč v následujících kurzech zahračních 
měn platných v době aktualizace tohoto katalogu:

Kurzy zahraničních měn použité pro
přepočet na Kč v tomto katalogu:

EUR 26,50 Kč

USD 23,50 Kč /  0,90 EUR

GBP 30,50 Kč /  1,10 EUR

AUD 18,00 Kč /  0,69 EUR

NZD 16,50 Kč / 0,63 EUR

CAD 18,00 Kč / 0,70 EUR

Kapesné – program studium na střední škole

Země doporučená výše kapesného/měsíc

USA 200–250 USD

Velká Británie 200–250 GBP

Irsko 200–250 EUR

Kanada 250–300 CAD

Austrálie 250–300 AUD

Nový Zéland 250–300 NZD

Německo 200–250 EUR

Francie 200–250 EUR

Belgie 250–300 EUR

Španělsko 200–250 EUR

Itálie 200–250 EUR

výběru státu, města, školy i hostitelské rodiny. 
Bohaté možnosti má také Kanada, Španělsko, Velká 
Británie nebo Irsko. Pokud zvažujete studium na uni-
verzitě, specifikujte své oborové/studijní požadavky 
a připravíme Vám konkrétní varianty škol k výběru.

3. Sportovní, mimoškolní aktivity
V případě, že se chcete věnovat konkrétnímu sportu, 
můžeme vám doporučit studium v Austrálii, Kanadě 
nebo na soukromé střední škole v USA. V americ-
kých školách se kromě typicky amerických sportů 
můžete věnovat také akademickým zájmům jako 
debatní kroužek nebo psaní příspěvků do školních 
novin.

4. Kulturní výměna
Pokud upřednostňujete poznání kulturních zvyklostí 
země, do níž se chystáte vycestovat, zvolte program 
s ubytováním v hostitelské rodině. Z nabídky 
kulturně-výměnných programů můžeme doporučit 
pobyty ve Velké Británii, v USA a Kanadě, ale také 
kvalitní vzdělávací programy ve Francii, Belgii či Itálii. 

5. Ubytování
Úspěšnost pobytu každého studenta může ovlivnit 
i volba správného typu ubytování. 

Školní rezidence – jsou typické pro soukromé školy, 
u státních škol jsou spíše výjimkou. K výhodám 
tohoto typu ubytování patří, že často bývá součástí 
areálu školy, že vám umožňuje trávit veškerý čas 
s vašimi vrstevníky a že mívá kvalitní zázemí pro 
studium i mimoškolní aktivity. 
Hostitelská rodina – rodiny jsou důkladně vybírány 
a prověřovány. Student se stává právoplatným 
členem rodiny se vším, co k tomu patří.

Vysokoškolské koleje – zjistíme pro vás možnosti 
ubytování u konkrétních univerzit.

6. Cena pobytu
Programy fungující na principu dobrovolnických hosti-
telských rodin jsou méně finančně náročné, na druhou 
stranu zde nebývá možnost výběru místa pobytu ani 
školy. Studenti jsou umisťování do škol v místě bydliště 
hostitelských rodin. Pokud máte specifické požadavky 
na místo pobytu, konkrétní školu nebo mimoškolní 
aktivity, nabídneme vám školu dle vašich požadavků 
s placeným ubytováním v její blízkosti.

Pro zájemce o studium na univerzitě můžeme 
pomoci získat stipendium až do výše 60 % z ceny  
za školné a ubytování.

 Kalkulačka nákladů
cena programu

– 
případné stipendium 
+ 
pojištění pro cestu a pobyt v zahraničí 
(pojištění zahrnuté v ceně některých pro-
gramů nemusí být dostatečné; informujte 
se na možnost připojištění) 

+ 
vyřízení víza  
(pouze u zemí s vízovou povinností) 

+ 
cena letenky/autobusu do cílové destinace 

+ 
kapesné 

= 
celkové náklady na studijní pobyt



Postup při zařizování pobytu
1. Nechejte si od nás poradit
Na základě vašich požadavků vám doporučíme 
program, který pro vás bude nejvhodnější. 

2. Kritéria pro přijetí
Ujistíme se, že splňujete požadavky pro přijetí do 
vybraného programu, mezi něž patří například odpoví-
dající věk, jazyková vybavenost či správná motivace.

3. Jazykový test
Objednáme vás na osobní pohovor, který můžete ab-
solvovat na kterékoli z našich poboček. Budete psát 
jazykový test a absolvujete pohovor v cizím jazyce.

4. Přihláška k pobytu
Registrace ke studiu na vámi vybrané střední či 
vysoké škole probíhá na základě vyplněné přihlášky. 
Přihlášku získáte a vyplněnou opět odevzdáte na 
kterékoli z našich poboček. Seznam a adresy našich 
kanceláří najdete na str. 42–43 tohoto katalogu.

5. Setkání s absolventy programů
Pro naše studenty pravidelně pořádáme setkání 
s absolventy studijních pobytů v zahraničí.  
Informace o termínech těchto setkání získáte na 
našich pobočkách.

6. Faktura a smlouva
Na základě přihlášky do programu vám vystavíme 
fakturu a smlouvu o zprostředkování pobytu. Úhradu 
faktury je možno rozdělit do dvou splátek, přičemž 
v první splátce požadujeme min. úhradu 30 000 Kč 
(příp. ekvivalent v zahraniční měně) nebo 10 % z ceny 
programu v závislosti na její celkové výši. Pokud byste 
do programu nebyli přijati, tuto zálohu vám v plné výši 
vrátíme. Doplatek programu je splatný do jeho uzá-
věrky. Platbou v měně dané země se vyhnete riziku 
kurzového rozdílu (viz Všeobecné obchodní podmínky, 
str. 40–41). Jakmile budete mít program kompletně 
uhrazen, vystaví vám naše partnerská organizace 
podklady k vyřízení víza (v případě vízové povinnosti 
pro danou zemi).

7. Potvrzení o přijetí do programu
Většina soukromých škol požaduje kromě oficiální 
přihlášky ke studiu také interview přes Skype a vypra-
cování testu z matematiky a cizího jazyka. Zda jste 
v testech uspěli se dozvíte zhruba do dvou měsíců. 
U programů, které fungují na principu dobrovolnických 
rodin, budeme o vašem zařazení do programu vědět 
do 2 týdnů od podání přihlášky. V tomto okamžiku 
však ještě nebudeme znát adresu hostitelské rodiny 
ani lokalitu umístění. Adresa hostitelské rodiny může 
být známa až těsně před odletem.

8. Vyřízení vízových formalit
Od naší agentury obdržíte včas doklady potřebné 
k vyřízení víza. V okamžiku, kdy není nutná osobní 
návštěva dané ambasády, žádost o vízum rádi 
podáme za vás. STUDENT AGENCY si za vyřízení víza 
neúčtuje žádný administrativní poplatek.

9. Vyřízení dopravy
V momentě, kdy je známa lokalita a termín odletu 
studenta, vyřizujeme dopravu na místo pobytu.

10. Informační balíček
Všichni naši klienti od nás před odjezdem na pobyt 
obdrží e-mailem informační balíček s veškerými 
potřebnými dokumenty a informacemi. V případě 
programu Studia na střední škole v USA uspořádáme 
v průběhu května/června informační schůzku pro 
rodiče a účastníky pobytu. Budete mít možnost pro-
mluvit si s bývalým absolventem kulturně-výměnného 
programu a získat odpovědi na poslední otázky, které 
vás budou před odjezdem zajímat.

11. Odjezd na pobyt
Účastníci programů absolvují cestu individuálně. 
U vzdálenějších zemí je zároveň třeba počítat 
s tím, že student s největší pravděpodobností 
absolvuje přestupní let. Studenta vyzvedne po 
příletu na místo zástupce garanta, místní koor-
dinátor nebo hostitelská rodina. Všem klientům 
samozřejmě dopravu rádi zajistíme a v případě 
jakýchkoli problémů na cestě jsme Vám k dispo-
zici na nonstop helplince.

12. Průběh pobytu a návrat
V průběhu pobytu je student povinen dodržovat 
pravidla programu, školy i hostitelské rodiny. 
V případě jakýchkoli dotazů je mu k dispozici jeho 
místní/programový koordinátor, popř. helplinka 
partnerské organizace nebo nonstop helplinka 
STUDENT AGENCY.

Před vaším návratem vám budeme rádi k dispozici 
při zajištění zpátečního letu a jakýchkoli dalších  
informací. Se svými dotazy se můžete obracet na
naši e-mailovou adresu highschool@studentagency.cz

Přihláška do programu
Příhláška do programu je důležitý materiál, na jehož 
základě si školy a hostitelské rodiny vybírají studenty. 
Buďte proto při jejím vyplňování pečliví a upřímní. Do 
některých programů je možno se přihlásit elektronicky, 
jindy je potřeba vše vyplňovat písemnou formou. Snažte 
se vždy o maximální čitelnost, přesnost a pravdivost 
poskytnutých informací. Pokud je potřeba přihlášku 
vyplňovat ručně, volte černé pero a tiskací písmo.

Součástí přihlášky jsou

  informace o studentovi a jeho zájmy

   motivační dopis od studenta a jeho 
rodičů 

   doporučení učitele cizího jazyka 
a třídního učitele 

   lékařská zpráva 

   seznámení s pravidly programu 

   souhlas rodičů 

   fotografie studenta s rodinou či přáteli 
a jejich krátký popis

   2 usměvavé fotografie pasového formátu 

   kopie vysvědčení za poslední 3 roky

   kopie zadní strany pasu s fotografií 
– datum konce platnosti pasu musí 
být alespoň 6 měsíců po návratu 
z programu 

   kopie rodného listu a očkovacího 
průkazu

Jak vypadá dobře vyplněná přihláška?
Fotografie 
Fotografie na první stránce přihlášky je pro vás velmi 
důležitá. Na první pohled vždy zaujme snímek usmíva-
jícího se studenta. 

Čím jste výjimeční?
Student by se měl vyvarovat prostého konstatování,  
že se chce zdokonalit v cizím jazyce. Tato skutečnost 
je brána jako samozřejmost. Chtěli bychom slyšet in-
formace hlavně o vašich zálibách, jak trávíte volný čas, 

jak žije vaše rodina, čeho si v životě vážíte, jak chcete 
studium v zahraničí využít pro svou budoucnost apod.

Váš přínos škole, rodině, komunitě
Studenti by měli přihlášku využít jako „prodejní 
nástroj“ – nabízejí totiž své jedinečné schopnosti 
středním školám, místním koordinátorům nebo 
hostitelským rodinám. Je potřeba sdělovat informace, 
kterými student zaujme, získá sympatie a dokáže, 
že bude pro konkrétní rodinu a školu přínosem.

Buďte upřímní a podrobní
Pokud jde o informace o alergiích a zdravotním stavu, 
buďte upřímní a detailní. Uveďte v přihlášce, zda jste 
kuřák.

Dopis rodině
Dopis rodině je velmi důležitou částí přihlášky, na 
které si dejte obvzlášť záležet. Představte svou rodinu, 
uveďte, jak společně trávíte volný čas, jaké jsou vaše 
zájmy. V dopise neuvádějte žádné identifikační údaje 
(příjmení, názvy škol, názvy měst, jména zaměstnava-
telů svých rodičů apod.)

Dear host family

my name is Adam and please let me 
introduce myself the best way I can. I’d like 
to start with a short story of my life.
I was born on January 10th. When I was 
six, my mother and father got divorced. 
My mom and I moved to a much smaller 
town. I attended my first five years of basic school in this 
town. At the age of 11, I started attending local high school, and a year later 
I moved to our capital city and started living with my dad, my older sister 
and my father’s new wife, Ivana. Last year, I passed the exams and was 
accepted to the high school, where I currently study my first year. If I get the 
chance to study in the USA, I shall spend my second high school year there.
I am now sixteen years and I live with my father. I consider myself to be calm. 
I am sure I can adapt to the differences between European and American 
life. Although I trust in God, I don’t adhere to any religion, but I respect all 
confessions, and have no trouble being placed in a religious family. I am 
very self-contained and am able to take care of myself in almost every 
aspect of my life. I really like sports, I love swimming, running and biking. 
I also used to do kickboxing and karate when I was a bit younger. Sports are 
important part of my life and I like both team and individual sports.
Apart from sports, my hobbies are reading books, watching movies and 
listening to several music styles, such as disco, pop or rock. I’m also 
interested in fashion and when I have free time, I like to spend time with 
my friends. I am interested in literature and history, especially history 
of Europe and America. I like English language a lot. This fact is actually 
one of the main reasons why I decided to enrol in the cultural exchange 
programme to spend a year in America. I’m fascinated by the historical 
evolution of American continent and the mixture of cultures.
Most of all, I hope I will get along well with my host family, teachers, 
classmates and all the new people that will surround me. Besides learning 
English, I hope to get to know the American culture, the way of thinking 
and the American life. I am looking forward to meet new people and 
experience new situations that I could remember and that would help me 
in my future life.
I also hope my new host family will like my culture and life, and that I will be 
able to bring something new and interesting into their life.
Thank you for your time and attention reading this letter. 
Hope to see you soon.

                                                                                                                   
 Adam  

PoKud Máte zájeM o studium na univerzitě, 
kontaktujte nás pro osobní konzultaci. Postup 
zařizování i přihlášky do programu se může 
v jednotlivých případech lišit.



Studium na střední škole v zahraničí – školní rok 2018/2019

typ programu typ školy ubytování věk délka pobytu podání přihlášky cena cena v Kč cena v EUR strana

USA Program 
J-1 Nacel

státní
hostitelská 

rodina
15–18,5

školní rok

do 30. 11. 2017 5 450 USD 128 100 4 905

10
do 15. 2. 2018 5 800 USD 136 300 5 220

do 31. 3. 2018 6 000 USD 141 000 5 400

pololetí do 31. 3. 2018 5 000 USD 117 500 4 500

USA Program 
J-1 AYUSA

státní
hostitelská 

rodina
15–18,5 školní rok

do 30. 11. 2017 5 550 USD 130 400 4 995
11

do 31. 3. 2018 6 050 USD 142 200 5 445

USA Program 
J-1 CIEE

státní
hostitelská 

rodina
15–18,5 školní rok

do 30. 11. 2017 5 280 USD 124 100 4 750

12–13do 15. 2. 2018 5 680 USD 133 500 5 110

do 31. 3. 2018 5 930 USD 139 300 5 335

USA Program 
F-1

státní,
soukromá

hostitelská 
rodina 15–18,5

pololetí min. 3 měsíce 
před plánova-

ným nástupem 
do školy

od 13 950 USD 327 800 12 555

14–15školní rok od 18 950 USD 445 300 17 055

soukromá rezidence školní rok od 28 800 USD 676 800 25 920

Velká Británie

státní
hostitelská 

rodina
16–18

1 trimestr

min. 4–5 měsíců 
před plánova-

ným nástupem 
do školy

5 295 GBP 161 500 5 825

16–17

pololetí od 6 595 GBP 201 100 7 255

2 trimestry 6 895 GBP 210 300 7 585

školní rok 7 195 GBP 219 500 7 915

2 roky 13 195 GBP 402 500 14 515

státní rezidence 11–18 školní rok od 18 055 GBP 550 700 19 860

soukromá
hostitelská 

rodina
16–18

školní rok
od 18 050 GBP 550 700 19 860

soukromá rezidence 11–18 od 31 515 GBP 961 200 34 665

Irsko

státní
hostitelská 

rodina

13–18

1 trimestr

min. 4 měsíce 
před plánova-

ným nástupem 
do školy

od 6 525 EUR 172 900 6 525

18–19

pololetí od 8 295 EUR 219 800 8 295

2 trimestry od 8 795 EUR 233 100 8 795

školní rok od 9 495 EUR 251 600 9 495

soukromá
hostitelská 

rodina školní rok
od 14 750 EUR 390 900 14 750

soukromá rezidence od 16 250 EUR 430 600 16 250

Kanada

státní
hostitelská 

rodina
15–18

pololetí min. 5 měsíců 
před plánova-

ným nástupem 
do školy

od 12 720 CAD 228 900 8 905

20–21
soukromá školní rok od 17 545 CAD 315 800 12 280

Austrálie státní
hostitelská 

rodina
14–18

1 term
min. 4 měsíce 
před plánova-

ným nástupem 
do školy

od 8 565 AUD 154 200 5 910

22–23
2 termy od 15 990 AUD 287 800 11 030

3 termy od 22 800 AUD 410 400 15 730

4 termy od 29 610 AUD 533 000 20 430

Nový Zéland státní
hostitelská 

rodina
13–18

6 týdnů

min. 4 měsíce 
před plánova-

ným nástupem 
do školy

od 5 825 NZD 96 100 3 670

22–23

8 týdnů od 7 295 NZD 120 400 4 595

1 term od 8 765 NZD 144 600 5 520

2 termy od 17 000 NZD 280 500 10 710

školní rok od 29 000 NZD 478 500 18 270

Německo
státní

hostitelská 
rodina 14–17

2 měsíce

min. 4 měsíce 
před plánova-

ným nástupem 
do školy

2 250 EUR 59 600 2 250

24–25

3 měsíce 2 800 EUR 74 200 2 800

pololetí 5 200 EUR 137 800 5 200

školní rok 8 140 EUR 215 700 8 140

soukromá rezidence školní rok od 16 900 EUR 447 800 16 900

Francie 

státní
hostitelská 

rodina

14-18

4 týdny

min. 4–5 měsíců 
před plánova-

ným nástupem 
do školy

od 2 200 EUR 58 300 2 200

26–27

3 měsíce od 3 600 EUR 95 400 3 600

pololetí od 4 600 EUR 121 900 4 600

školní rok od 5 300 EUR 140 400 5 300

soukromá rezidence

3 měsíce od 4 050 EUR 107 300 4 050

pololetí od 6 150 EUR 163 000 6 150

školní rok od 8 400 EUR 222 600 8 400

Belgie státní
hostitelská 

rodina
15–18

3 měsíce

do 31. 3. 2018

3 050 EUR 80 800 3 050

28–29pololetí 4 100 EUR 108 600 4 100

školní rok 4 600 EUR 121 900 4 600

Španělsko

státní
hostitelská 

rodina

15–18

3 měsíce

do 20. 3. 2018

od 4 400 EUR 116 600 4 400

30–31

pololetí od 5 340 EUR 141 500 5 340

školní rok od 7 100 EUR 188 100 7 100

soukromá

hostitelská 
rodina

3 měsíce

do 15. 3. 2018

od 7 330 EUR 194 200 7 330

pololetí od 10 560 EUR 279 800 10 560

školní rok od 17 650 EUR 467 700 17 650

rezidence

3 měsíce od 8 050 EUR 213 300 8 050

pololetí od 11 750 EUR 311 400 11 750

školní rok od 18 650 EUR 494 200 18 650

Itálie státní
hostitelská 

rodina
15–18

3 měsíce

do 31. 3. 2018

3 400 EUR 90 100 3 400

32–33pololetí 4 750 EUR 125 900 4 750

školní rok 5 500 EUR 145 800 5 500

Vyšší odborné a univerzitní studium – školní rok 2018/2019

USA Commu-
nity College

státní/
soukromá

hostitelská 
rodina/

rezidence
18+ školní rok

min. 5 měsíce 
před plánova-

ným nástupem 
do školy

od 13 250 USD 311 400 11 925 34–35

USA Univerzity
státní/ 

soukromá
rezidence 18+ školní rok

min. 5 měsíce 
před plánova-

ným nástupem 
do školy

od 40 000 USD 940 000 36 000 36–37

Austrálie státní

hostitel-
ská rodina 

/vlastní 
ubytování

18+ školní rok

min. 3 měsíce 
před plánova-

ným nástupem 
do školy

od 20 720 AUD 372 900 14 296 38

Dánsko státní
rezidence 
/vlastní 

ubytování
18+ školní rok do 15. 4. 2017 146 EUR 4 000 146 39



 USA – státní střední škola (kulturně-výměnný program) – typ víza J-1

Hlavním motivem programu je kulturní výměna 
(student cestuje na vízum J-1) – možnost poznat 
odlišnou kulturu, seznámit se s  jiným životním 
stylem, rozdílným školským systémem, ochota 
reprezentovat svou vlastní zemi. Nedílnou součástí 
tohoto programu musí být samozřejmě studentova 
motivace aktivně se zapojit do života místní americ-
ké komunity a hostitelské rodiny.

Umístění a oblast pobytu
Účastníci programu mohou být umístěni kdekoliv 
na území USA, od venkova přes malé město až po 
předměstí větších měst. Místo pobytu ovlivňuje 
budoucí hostitelská rodina, která si vybírá studen-
ta na základě jeho přihlášky. Následně partner-
ská organizace zajišťuje místo na střední škole. 

Hostitelské rodiny mají právo vybírat si studenta 
a tento proces nelze nijak uspíšit. Může se tedy stát, 
že student obdrží informace o rodině a škole až 
několik dní před odletem do USA, tj. do 31. 8. 2018.

Studium na High School
Vzdělávací systém ve Spojených státech ame-
rických se výrazně liší od evropských standardů 
a školského systému v ČR /SR. Studenti jsou hod-
noceni nejen na základě faktických znalostí, ale 
také s ohledem na plnění zadaných úkolů, domá-
cí přípravu a aktivitu ve vyučování. Všichni účast-
níci programu si musí udržovat dobrý prospěch 
(známky ne horší než 3), tzn. v americké stupnici 
známkování do C+.

typ školy státní střední škola 

věk 15–18,5 let 

ubytování dobrovolnická hostitelská rodina

odlety červenec/srpen/září 2018, leden 2019

jazykové znalosti minimálně 3 roky studia angličtiny – ELTIS test

délka pobytu pololetí, školní rok

uzávěrka přihlášek
viz. tabulky jednotlivých partnerských organizací (str. 10 –12) 
Omezená kapacita programů, přihlaste se co nejdříve.

Aktivity pro volný čas
Ve Spojených státech jsou sportovní aktivity 
nedílnou součástí každodenního života studentů. 
Nabízí se vám příležitost stát se členem někte-
rého ze školních klubů a získat třeba zkušenosti 
s typicky americkými sporty – baseballem, bas-
ketbalem nebo americkým fotbalem. Účast ve 
školních aktivitách doporučujeme, a nemusí jít 
pouze o sport. V nabídce jsou vždy i umělecké 
kroužky jako např. drama, hra na hudební nástro-
je nebo výtvarný kroužek.

Ubytování – hostitelská rodina
Hostitelské rodiny jsou rodiny dobrovolníků ze 
střední a nižší střední vrstvy obyvatel. Většina 
hostitelských rodin má omezené možnosti 
cestování a právě kulturní výměna je výraznou 
motivací pro jejich účast v programu. Jde o rodi-
ny pocházející z menších komunit a tím pádem 
o umístění v malých městech nebo na venkově. 
S hostitelskou rodinou student tráví spoustu 
společného času, je zahrnut do rodinných aktivit 
a stává se dočasně nedílnou součástí rodiny.

Víza
Student cestuje na vízum J-1 (kulturně-výměnný 
program). Dodáme vám podklady pro vyřízení  
víza - formulář DS-2019 a doklad o zaplacení SEVIS.

Místní koordinátor
Po celý rok vám bude k dispozici místní koordiná-
tor, který výborně zná vaši novou rodinu a školu, 

kterou budete navštěvovat. Je možné se na něj 
kdykoliv během pobytu obrátit. Navíc každý stu-
dent obdrží telefonní kontakt na nonstop službu 
partnerské organizace v USA; stejně tak i my 
nabízíme klientům nonstop helplinku, kde je 
k dispozici česky hovořící zástupce naší agentury.

Kritéria pro přijetí do programu
1. Věk: Program je určen studentům ve věku 
15–18,5 let, kteří se narodili v rozmezí od 15. 3. 2000  
do 1. 8. 2003. Student nesmí být při nástupu do 
programu starší než 18,5 let.
2. Status studenta: Programu se může účastnit 
pouze student střední školy v ČR /SR, který neukon-
čil vzdělání maturitou nebo jinou zkouškou.
3. Znalost angličtiny: Je zapotřebí, aby angličtina 
patřila mezi školní předměty kandidátů a věnovali 
se jí alespoň tři roky. Úroveň jazyka si ověřujeme 
testem ELTIS.
4. Motivace: Rozhodnutí o účasti v programu nesmí 
být pouze snem rodičů, ale i studenta samotného. 
Očekává se od něj schopnost samostatného rozho-
dování, zájem a pozitivní přístup ke studiu, ochota 
a tolerance při zapojování se do života hostitelské 
rodiny. Zájemci o program by neměla chybět schop-
nost učit se, překonávat nejrůznější překážky a při-
způsobit se novému prostředí.
5. Prospěch: Student by neměl mít na vysvědčení 
za poslední tři roky studia známku horší než 3.
6. Zdravotní stav: Účastníci tohoto programu by 
měli být v dobrém zdravotním stavu. Americké školy 
navíc vyžadují splnění všech potřebných očkování.



1. Nacel Open Door

Nacel Open Door sídlí ve městě St. Paul ve státě 
Minnesota. Výměnné programy nabízí již od roku 
1964. Programu se účastní studenti z více než 
25 zemí světa.

Uzávěrka přihlášek
31. 3. 2018 pro nástup na program v srpnu/září.

Individuální odletové termíny
Odletové termíny jsou plánovány v průběhu srpna/
září 2018. Termíny pro odlety jednotlivých studentů 
jsou určeny v závislosti na začátku školního roku 
v konkrétních školách a na získání umístění, proto 
si raději na srpen už nic neplánujte.

Možnost 
půlročního i ročního 

studia

Cena pobytu USD CZK EUR

školní rok 2018/2019

Podání kompletní oficiální přihlášky do:

30. 11. 2017 5 450 128 100 4 905

15. 2. 2018 5 800 136 300 5 220

31. 3. 2018 6 000 141 000 5 400

zdravotní pojištění 1 000 23 500 900

pololetí ve školním roce 2018/2019 – nástup srpen/září

Podání kompletní přihlášky do:

31. 3. 2018 5 000 117 500 4 500

zdravotní pojištění    500 11 700 450

Poplatky navíc

školení v Chicagu 600 USD

mezinárodní letenka cca 1 500 USD

poplatek SEVIS  
(splatný s cenou programu)

180 USD

J-1 vízum – poplatek ambasádě  
(cena ke dni 1. 9. 2017 – částka 
se může v průběhu roku měnit)

160 USD

Cena zahrnuje
•  zprostředkování studia na státní střední škole a ubytování 

v dobrovolnické hostitelské rodině, polopenzi (o víkendech 
plnou penzi)

•  vyzvednutí studenta na letišti v místě pobytu členem 
hostitelské rodiny nebo místním koordinátorem

• podklady pro vyřízení víza
• školní učebnice u povinných předmětů
• přípravné a informační materiály
•  informační schůzku pro studenty a jejich rodiče před 

odletem (květen/červen 2018)
• student handbook
• asistenci a podporu místního koordinátora
• nonstop helplinku v USA
• nonstop helplinku STUDENT AGENCY

Cena nezahrnuje
• zpáteční letenku cca 1 500 USD
• kapesné (doporučujeme 200–250 USD/měsíc)
• studijní materiály u předmětů navíc
• poplatek za vízum (hradíte přímo ambasádě)
•  SEVIS poplatek 180 USD 

(je vám fakturován s programovým poplatkem)
• školní obědy: cca 3–5 USD/oběd
•  zdravotní pojištění a pojištění zodpovědnosti za hmotné 

škody a ztráty či poškození cestovních zavazadel

2. AYUSA International

AYUSA – Academic Year in the United States 
of America – je nezisková organizace, která má 
hlavní sídlo v San Franciscu v Kalifornii a byla 
založena v roce 1980.

Oblast pobytu
Místo pobytu ovlivňuje budoucí hostitelská rodina, 
která si vybírá studenta na základě jeho přihlášky. 
Následně partnerská organizace zajišťuje místo na 
střední škole. Hostitelské rodiny mají právo vybírat si 
studenta a tento proces tedy nelze nijak uspíšit.

Důležité
Program ve státních školách s ubytováním v dob-
rovolnických hostitelských rodinách má velmi omeze-
nou kapacitu. Pokud máte o tento typ programu 
zájem, kontaktujte nás prosím co nejdříve.

Uzávěrka přihlášek
31. 3. 2018 pro nástup na program v srpnu/září.

Individuální odletové termíny
Odletové termíny jsou plánovány v průběhu srpna/září. 
Termíny pro odlety jednotlivých studentů jsou určeny 
v závislosti na začátku školního roku v konkrétních 
školách a na získání umístění: od 14. 7. do 1. 9. 2018.

Test k určení 
jazykové 
pokročilosti 

ZDARMA

Cena pobytu USD CZK EUR

školní rok 2018/2019

Podání kompletní oficiální přihlášky do:

30. 11. 2017 5 550 130 400 4 995

31. 3. 2018 6 050 142 200 5 445

zdravotní pojištění 1 000 23 500 900

poplatky navíc

mezinárodní letenka cca 1 500 USD

poplatek SEVIS  
(splatný s cenou programu)

180 USD

J-1 vízum – poplatek ambasádě  
(cena ke dni 1. 9. 2017 – částka 
se může v průběhu roku měnit)

160 USD

Cena zahrnuje
•  zprostředkování studia na státní střední škole a ubytování 

v dobrovolnické hostitelské rodině, polopenzi (o víkendech 
plnou penzi)

•  vyzvednutí studenta na letišti v místě pobytu členem 
hostitelské rodiny nebo místním koordinátorem

• vstupní jazykový test
• podklady pro vyřízení víza
• školní učebnice u povinných předmětů
• přípravné a informační materiály
•  informační schůzku pro studenty a jejich rodiče před 

odletem (květen/červen 2018)
• asistenci STUDENT AGENCY při realizaci programu
• student handbook
• asistenci a podporu místního koordinátora
• nonstop helplinku v USA
• nonstop helplinku STUDENT AGENCY

Cena nezahrnuje
• zpáteční letenku cca 1 500 USD
• kapesné (doporučujeme 200–250 USD/měsíc)
• studijní materiály u předmětů navíc
• poplatek za vízum (hradíte přímo ambasádě)
•  SEVIS poplatek 180 USD 

(je vám fakturován s programovým poplatkem)
• školní obědy: cca 3–5 USD/oběd
•  zdravotní pojištění a pojištění zodpovědnosti za hmotné 

škody a ztráty či poškození cestovních zavazadel



3. CIEE

CIEE – Council on International Educational Exchange 
– je nezisková organizace se sídlem v Portlandu 
ve státě Maine. Výměnné programy nabízí již od 
roku 1947.

Umístění a oblast pobytu
Místo pobytu ovlivňuje budoucí hostitelská rodina, 
která si vybírá studenta na základě jeho přihlášky. 
Následně partnerská organizace zajišťuje místo na 
střední škole. Hostitelské rodiny mají právo vybírat 
si studenta a tento proces tedy nelze nijak uspíšit.
V přihláškách podaných do 15. 2. 2018 je možné 
uvést preferovanou oblast pobytu.

Důležité
Program ve státních školách s ubytováním v dob-
rovolnických hostitelských rodinách má velmi omeze-
nou kapacitu. Pokud máte o tento typ programu 
zájem, kontaktujte nás prosím co nejdříve. 

Uzávěrka přihlášek
31. 3. 2018 pro nástup na program v srpnu/září.

Individuální odletové termíny
Odletové termíny jsou vždy v úterý a konkrétní datum 
bude upřesněno. Termíny odletů stanovuje naše 

Cena nezahrnuje
• zpáteční letenku cca 1 500 USD
• kapesné (doporučujeme 200–250 USD/měsíc)
• studijní materiály u předmětů navíc
• poplatek za vízum (hradíte přímo ambasádě)
•  SEVIS poplatek 180 USD 

(je vám fakturován s programovým poplatkem)
• školní obědy cca 3–5 USD/oběd
•  zdravotní pojištění a pojištění zodpovědnosti za hmotné 

škody a ztráty či poškození cestovních zavazadel

Cena pobytu USD CZK EUR

školní rok 2018/2019

Podání kompletní oficiální přihlášky do:

30. 11. 2017 5 280 124 100 4 750

15. 2. 2018 5 680 133 500 5 110

31. 3. 2018 5 930 139 300 5 335

zdravotní pojištění 1 000 23 500 900

poplatky navíc

příplatek za region do 15. 2. 2018 1 000 USD

příplatek za umístění v konkrétním státě 1 500 USD

příplatek za 1 lůžkový pokoj: 1 000 USD

příplatek za včasné umístění
do 31. 7. 2018

2 000 USD

mezinárodní letenka 1 500 USD

poplatek SEVIS
(splatný s cenou programu)

180 USD

J-1 vízum – poplatek ambasádě 
(cena ke dni 1. 9. 2017 – částka se 
může v průběhu roku měnit)

160 USD

Cena zahrnuje
•  zprostředkování studia na státní střední škole a ubytování 

v dobrovolnické hostitelské rodině, polopenzi (o víkendech 
plnou penzi)

•  vyzvednutí studenta na letišti v místě pobytu členem 
hostitelské rodiny nebo místním koordinátorem

• vstupní jazykový test
• podklady pro vyřízení víza
• školní učebnice u povinných předmětů
• přípravné a informační materiály
•  informační schůzku pro studenty a jejich rodiče před 

odletem (květen/červen 2018)
• asistenci STUDENT AGENCY při realizaci programu
• student handbook
• asistenci a podporu místního koordinátora
• nonstop helplinku v USA
• nonstop helplinku STUDENT AGENCY
• školení v New Yorku

První uzávěrka 
přihlášek  

již 30. 11. 2017

partnerská organizace a jsou závazné – není možné 
je měnit. Raději si proto na srpen už nic neplánujte 
a buďte připraveni odlétat třeba i v prvním odleto-
vém termínu na konci července.

Školení v NEW YORKU

Školení je zahrnuto v ceně pobytu a je povinné pro 
všechny účastníky, kteří cestují na studijní pobyt 
s agenturou CIEE. 

Odletovým dnem je vždy úterý a konkrétní datum 
bude upřesněno. Odlety probíhají od konce července 
do začátku září a termín odletu stanovuje naše part-
nerská organizace. Přílet na letiště Newark. Termíny 
jsou závazné a není možné je měnit, proto si prosím 
na tento termín neplánujte dovolenou.

Program školení
1. den
Přílet do New Yorku v odpoledních hodinách, přesun 
do hotelu v New Jersey, registrace všech studentů 
a společná večeře v hotelové restauraci.

2. den
Dopoledne – snídaně, uvítací školení, kde se dozvíte 
spoustu zajímavostí ze života v USA, obdržíte množ-
ství užitečných rad k vašemu pobytu a shlédnete 
různá instruktážní videa. Následuje blok aktivit, 
který vás připraví a upozorní na situace, které 
mohou nastat během vašeho pobytu v USA.
Odpoledne – výlet do centra New Yorku, jehož sou-
částí bude návštěva Empire State Building – budete 
moci obdivovat panorama New Yorku a dozvíte se 
mnoho zajímavého z historie této budovy. Výlet lodí 
po řece Hudson – odkud uvidíte Brooklyn Bridge, 

Sochu Svobody a západní část Manhattanu. Výlet 
zakončíte večeří se spoustou pravého amerického 
jídla v restauraci nedaleko Time Square.
Po návratu do hotelu obdržíte instrukce ohledně 
času odletu k vaší hostitelské rodině.

3.den
Transfer na letiště a odlet k hostitelské rodině.

Proč školení v New Yorku?
- jedinečná příležitost vidět největší město USA
- adaptovat se na časový posun
- zvyknout si na americkou angličtinu
- užít si spoustu zábavy

Co se dozvíte?
-  množství informací o americkém způsobu života 
a americké kultuře

- co očekávat od vaší hostitelské rodiny
-  jak se chovat v různých situacích a na koho se ob-
rátit v případě potřeby

S kým se potkáte a co uvidíte?
-  budete mít možnost seznámit se s koordinátory 
CIEE

- poznáte studenty z různých koutů světa
-  skvělý výlet do centra New Yorku spojený 
s návštěvou nejatraktivnějších míst města, které 
nikdy nespí



Studium na státní/soukromé školy v USA je velkým 
snem mnoha lidí, kteří touží po vysoce kvalitním vzdě-
lání, zkušenostech ze života v zahraničí a poznání 
odlišné kultury. Proč zvolit právě tento typ programu?

Kvalita studia
Způsob vedení studia, který klade důraz na celoroční 
aktivní práci a rozvíjí u studentů kritické myšlení, 
schopnost racionální analýzy a diskuze, je velmi 
intenzivní a efektivní. Důležitým aspektem je skvělé 
materiální vybavení škol, studenti mají možnost 

 USA – státní/soukromá střední škola – typ víza F-1

typ školy státní/soukromá střední škola 

věk 15–18,5 let 

ubytování školní rezidence, hostitelská rodina

odlety srpen/září 2018, leden 2019

jazykové znalosti minimálně 2–3 roky studia angličtiny – ELTIS test

délka pobytu pololetí, školní rok

uzávěrka přihlášek nejpozději 3 měsíce před plánovaným odletem, kapacita škol může být omezená

Naše doporučení

   program vhodný pro studenty s nejvyš-
šími nároky a individuálními požadavky

   možnost vybrat si místo pobytu

   možnost složit maturitu již po jednom 
roce studia

   možnost ubytování v hostitelské rodině  
nebo rezidenci školy 

   malé skupiny studentů ve třídě v přípa-
dě soukromé školy

  kvalitní zázemí v internátních školách

   studium je možné již v délce pěti 
měsíců

   soukromé školy jsou ideální pro vysoce  
motivované studenty, kteří chtějí 
v budoucnu pokračovat ve studiu na  
univerzitě v zahraničí 

pracovat s nejmodernějšími technologiemi a mají 
přístup k nejlepším zdrojům informací.

Vysoká úroveň služeb studentům  
a bohatý studentský život
Student na americké škole s vízem F-1 je zákazník, 
což se odráží v přístupu školy k němu. Studenti 
mohou využívat studijní a profesní poradenství, velká 
řada škol má také speciální oddělení pro asistenci 
zahraničním studentům. Školy mají obvykle vynikající 
materiální zázemí nejen pro studium, ale také pro 

mimoškolní aktivity a sport. Na amerických školách 
obvykle aktivně pracuje mnoho studentských spolků 
různého zaměření, které umožňují studentům rozví-
jet jejich zájmy mimo studium.

Různorodost škol a výběr vzdělávacích programů
Výběr školy je zásadní záležitostí. Pro zahraniční stu-
denty je obvykle důležité nejen to, jaké obory nabízí 
a jak je škola kvalitní, ale také to, aby se na vybraném 
místě cítili dobře a škola jim, nejen jako studentům, 
ale také jako lidem s jiným kulturním zázemím, posky-
tovala vhodné prostředí.

Možnost studia na soukromých školách nabízíme po 
celých Spojených státech, velmi atraktivní jsou školy 
na Floridě, v Kalifornii nebo na východním pobřeží 
USA. V nabídce jsou jak školy s možností ubytování 
v hostitelské rodině, tak školy rezidenční.

Speciální nabídka – program bez možnosti výběru 
místa pobytu a školy
Kromě programu s možnosti výběru místa pobytu 
a školy vám nabízíme také levnější variantu studia 
bez možnosti výběru lokality a školy. Program je 
vhodný pro studenty, kteří nesplňuji některou z pod-
mínek kulturně-výměnného pobytu J-1. Studenti zpra-
vidla studuji ve státech Iowa, Nebraska, Kentucky, 
Utah apod. a jsou obvykle ubytováni v rodině s jiným 
zahraničím studentem. Umístění je garantováno.

Víza
Ke všem zde uvedeným pobytům v USA je zapotřebí 
studijní vízum typu F-1. Poplatek za vyřízení víza je 
160 USD a poplatek za registraci v databázi SEVIS 
200 USD (k 1. 9. 2017). 

Místní koordinátor
Každý student je v kontaktu s místním koordinátorem 
programu, který je mu k dispozici po celou dobu pobytu.

Cena pobytu USD CZK EUR

Program bez možnosti výběru místa pobytu a školy 

Státní/soukromá střední škola – hostitelská rodina

pololetí 11 450 269 100 10 305

školní rok 14 950 351 300 13 455

Programy s možností výběru školy

Státní střední škola – hostitelská rodina

pololetí od 13 950 327 800 12 555

školní rok od 18 950 445 300 17 055

Soukromá střední škola – hostitelská rodina

pololetí od 13 950 327 800 12 555

školní rok od 19 950 468 800 17 955

Soukromá střední škola – školní rezidence

pololetí od 13 500 317 200 12 150

školní rok
od 28 

800
676 800 25 920

poplatky navíc

mezinárodní letenka cca 1 500 USD

poplatek SEVIS  
(splatný s cenou programu)

200 USD

F-1 vízum – poplatek ambasádě  
(cena ke dni 1. 9. 2017 – částka 
se může v průběhu roku měnit)

160 USD

Cena zahrnuje
• poradenství při výběru nejvhodnější školy
• umístění na střední škole
• ubytování v hostitelské rodině nebo ve školní rezidenci
•  stravu: od pondělí do pátku polopenzi, o víkendech plnou 

penzi (u šk. rezidence plnou penzi celý týden)
• transfer z letiště
• registrační poplatky
• informační balíček
• poplatek za zprostředkování pobytu
• nonstop helplinku v USA
• nonstop helplinku STUDENT AGENCY
• podklady pro vyřízení víza F-1

Cena nezahrnuje
• zpáteční letenku cca 1 500 USD
• náklady na místní dopravu
• kapesné (doporučujeme 200–250 USD/měsíc)
• školní uniformu
• studijní materiály
• školní obědy: cca 5 USD/oběd
•  SEVIS poplatek 200 USD 

(je vám fakturován s programovým poplatkem)
•  poplatek ambasádě (F-1 vízum): 160 USD 

(částka se může v průběhu roku měnit)
• zdravotní pojištění

Možnost 
výběru studia na 

velmi prestižních 
středních školách

Výčet škol není kompletní. Pro více informací nás kontaktujte.  
Rádi vám zprostředkujeme studijní program šitý na míru vašim potřebám.

Cena pobytu (školní rok) USD CZK EUR

Kvalitní akademické vzdělání

The King’s 
Academy

Florida 37 000 869 500 33 300

North Broward 
Preparatory 
School

Florida 58 000 1 363 000 52 200

Zaměření na umění

Whittier Christian 
High School

California 43 950 1 032 800 39 555

Lynnfield  
High School

Massachu-
setts

30 950 727 300 27 855

Oblíbené školy mezi studenty

St. Adrian  
High School

Michigan 23 300 547 500 20 970

Pope John Paul II  
High School

Alabama 27 050 635 700 24 345

Nové školy v nabídce

St. Gabriel 
Academy

California 35 950 844 900 32 355

Xavier College 
Preparatory 
School

California 37 950 891 900 34 155

Náš TOP výběr



Cena zahrnuje
• poradenství při výběru nejvhodnějšího programu/školy
• umístění na střední škole
•  výběr hostitelské rodiny nebo ubytování ve školní rezidenci
•  stravu: rezidence – plná penze, hostitelská rodina – 

od pondělí do pátku polopenze, o víkendech plná penze
• registační poplatky školy
• poplatek za studium na soukromé škole
• transfer z/na letiště na začátku a na konci pobytu
• asistence a podpora místního koordinátora
• místní školení po příjezdu
• informační balíček
• nonstop helplinku STUDENT AGENCY
• nonstop helplinku ve Velké Británii

Velká Británie patří mezi nejvýznamnější kulturní cen-
tra Evropy a zároveň je považována za zemi s jedním 
z nejkvalitnějších vzdělávacích systémů vůbec.

Kritéria pro přijetí
Každá škola si určuje vlastní pravidla při posu-
zování přijetí studenta. Ve většině případů je 
to dobrý prospěch, znalost angličtiny (ověřena 
testem a pohovorem), dobrý zdravotní stav 
a vysoká motivace ke studiu.

Umístění a oblast pobytu
Program bez možnosti výběru školy
Máte-li zájem o studium ve Velké Británii, přičemž 
netrváte na konkretním místě pobytu a akceptujete, 
že výběr školy provede naše partnerská organizace, 
je vám určen tento speciální typ programu pro 
studenty ve věku 16–18 let s atraktivní cenou. Stu-
dium probíhá na státní škole, ubytování je zajištěno 

„secondary education“. V průběhu těchto let skládají 
několik zkoušek, které rozhodují o jejich dalším 
studiu. V 16 letech je to zkouška GCSE, v 18 letech 
pak závěrečná zkouška A-LEVEL, popř. IB. Britský 
vzdělávací systém umožňuje zahraničním studentům 
nastoupit pouze do tříd odpovídajících 1. nebo 3. 
ročníku naší střední školy. Studenti mají na výběr 
ze široké škály předmětů. Školní rok je rozdělen na 
tři trimestry – začíná v září a končí v průběhu první 
poloviny července. Kromě letních prázdnin mají 
studenti dohromady asi třítýdenní volno v průběhu 
Vánoc a Velikonoc a týden volna v polovině trimestru. 
V soukromých i některých státních školách může být 
vyžadováno nošení školní uniformy.

Ubytování
Studenti jsou ubytováni buď v hostitelské rodině, 
nebo v areálu školy v jednolůžkovém nebo vícelůžko-
vém pokoji, který sdílí s ostatními studenty. Ve škol- 
ních rezidencích bydlí studenti po celý školní rok 
kromě období vánočních a velikonočních prázdnin, 
kdy je rezidence zavřená a studenti se přesouvají 
do hostitelských rodin. V případě ubytování ve školní 
rezidenci mají studenti zajištěnou plnou penzi, v hosti-
telské rodině polopenzi a o víkendu plnou penzi.

Místní koordinátor
Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci partnerské organi-
zace ve Velké Británii jsou zodpovědní za malý počet 
studentů, se kterými jsou ve stálém kontaktu.  
Spolu se školním poradcem dohlížejí na hladký 
průběh studia, správný výběr volitelných předmětů 
a spokojenost v rodině.
Na začátku pobytu programový poradce studenta 
navštíví, aby se seznámili a prošli spolu pravidla 
programu a rady pro prožití úspěšného roku.

typ školy státní/soukromá střední škola

věk 11–18 let

ubytování školní rezidence, hostitelská rodina

nástupní termíny duben, září 2018, leden 2019

jazykové znalosti minimálně 2–3 roky studia angličtiny – SLEP test 

délka pobytu 1, 2 nebo 3 trimestry

uzávěrka přihlášek nejpozději 4–5 měsíců před plánovaným odjezdem, kapacita škol může být omezená

 Velká Británie – státní/soukromá střední škola

Naše doporučení

   kvalitní akademický program

   výběr ze 2 typů programů – s možností 
a bez možnosti výběru místa pobytu 
a školy

   trimestrální systém studia na 3, 7 nebo 
10 měsíců

   student si sám vybírá jaké předměty 
bude studovat

   možnost složení maturity, tzv. A-Level 
(u dvouletého studia)

   kvalitní příprava ke studiu na univerzitě

v hostitelských rodinách pocházejících z menších 
komunit. S rodinou studenti zůstávají i o prázdni-
nách a svátcích. Za příplatek si student může zvolit 
konkretní oblast (Anglie – jih, střed, sever, Skotsko).

Program s možností výběru školy
Akademický program je ideální pro studenty, kteří 
chtějí mít možnost vybrat si ke studiu kvalitní školu 
a místo svého pobytu. Velmi atraktivní jsou školy na 
jihu Anglie (Brighton, Portsmouth, Chichester).  
Při podání přihlášky si můžete buď zvolit školu, 
která splňuje vaše představy, nebo do přihlášky 
uvedete tři školy (dle vaší preference) a do jedné 
z nich budete umístěni. V případě zájmu o studium 
na soukromé internátní škole je potřeba podat 
přihlášku velmi brzy, nejlépe rok před plánovaným 
začátkem školy. O tyto školy je velký zájem i ze 
strany britských studentů, kteří na přijetí mnohdy 
čekají i několik let.

Studium a školský systém
Školský systém ve Velké Británii se od našeho značně 
liší. Studenti ve věku 11–18 let spadají do kategorie 

Cena pobytu GBP CZK EUR

Program bez možnosti výběru školy

Velká Británie: státní střední škola – hostitelská rodina

1 trimestr (3–4 měsíce) 6 095 185 900 6 705

pololetí (5 měsíců) od 6 595 201 200 7 255

2 trimestry (7–8 měsíců) 6 895 210 300 7 585

3 trimestry (školní rok) 7 195 219 500 7 915

dvouleté studium 
ukončené maturitou

13 195 402 500 14 515

Příplatek za lokalitu

Anglie 1 000 30 500 1 100

Skotsko 1 000 30 500 1 100

Jih, Jihovýchod, Jihozápad 1 000 30 500 1 100

V případě zájmu o ubytování v rezidenci nebo ubytování bez  
stravy (tzv. self catering) nás neváhejte kontaktovat.

Program s možností výběru školy a místa pobytu

státní střední škola (výběr tří škol) – hostitelská rodina

3 trimestry (školní rok) od 9 495 289 600 10 445

státní střední škola – hostitelská rodina

1 trimestr (3–4 měsíce) od 5 295 171 500 5 825

pololetí (5 měsíců) od 7 295 222 500 8 025

2 trimestry (7–8 měsíců) od 7 995 243 900 8 795

3 trimestry (školní rok) od 7 795 237 800 8 575

státní/soukromá střední škola – školní rezidence

3 trimestry (školní rok) od 18 055 550 700 19 860

soukromá střední škola – hostitelská rodina

3 trimestry (školní rok) od 17 305 527 800 19 040

Cena nezahrnuje
• dopravu do Velké Británie a zpět
• místní dopravu ve Velké Británii
• pojištění
• kapesné: doporučujeme 200–250 GBP/měsíc
• školní uniformu (u soukromých škol)
• studijní materiály
• studentský fond - většinou u soukromých škol

Cena pobytu (školní rok) GBP CZK EUR

Kvalitní akademické vzdělání

St. David’s 
College

Cardiff 11 495 350 600 12 645

Zaměření na sport

Boston College Linconshire 8 995 274 300 9 895

Exeter College Exeter 11 495 350 600 12 645

Zaměření na umění

Sussex Coast 
College

East Sussex 10 495 320 100 11 545

Oblíbené školy mezi studenty

Varndean  
College

East Sussex 14 995 457 400 16 495

Bexhill
College

East Sussex 10 495 350 600 12 645

Náš TOP výběr



volna v polovině 1. a 2. trimestru. Ve většině irských 
škol je pro studenty povinná školní uniforma.

Ubytování
Studenti jsou ubytováni buď v hostitelské rodině, 
v jednolůžkovém pokoji s plnou penzí (oběd ve formě 
balíčku) nebo v areálu školy ve vícelůžkovém pokoji 
s ostatními studenty. I v tomto případě mají zajiš-
těnu plnou penzi. Ve školních rezidencích i v hosti-
telských rodinách bydlí studenti po celý školní rok 
kromě období vánočních a velikonočních prázdnin. 
Během prázdnin v polovině trimestru, kdy je škola 
zavřená, se studenti přesouvají z rezidenčního ubyto-
vání do hostitelských rodin.

Místní koordinátor
Místní koordinátor dohlíží na hladký průběh pobytu, 
student se na něj může kdykoliv obrátit s prosbou 
o radu či pomoc. Studentovi jsou nápomocní samo-
zřejmě také zaměstnanci střední školy a hostitel-
ská rodina. Na začátku pobytu místní koordinátor 
studenta navštíví, aby se seznámili a prošli spolu 
pravidla programu a probrali užitečné rady k prožití 
úspěšného roku.

Irsko je země proslulá svou otevřeností, krásou 
a klidem. Zároveň je to kulturně vyspělá země s mo-
derním pohledem na dnešní svět. Drsný ráz této 
země a velmi přátelská povaha místních obyvatel 
jistě uchvátí každého návštěvníka.

Kritéria pro přijetí
Zájemce o studium v Irsku musí mít dobrou znalost 
angličtiny (ověřena testem a pohovorem), dobrý 
prospěch, zdravotní stav a vysokou motivaci pro pro-
gram. Zároveň student může podstoupit interview se 
školou nebo online vědomostní test z matematiky.

Umístění a oblast pobytu
Program bez možnosti výběru školy
Účastníci programu mohou být umístěni kdekoliv 
v Irsku, od venkova přes malé město až po před-
městí větších měst. Místo pobytu ovlivňuje hostitel-
ská rodina, která si vybírá studenta na základě jeho 
přihlášky. Následně partnerská organizace zajišťuje 
místo na střední škole. Jedná se o cenově výhodný 
program pro studenty ve věku 13–18 let.

 Irsko – státní/soukromá střední škola

typ školy státní/soukromá střední škola

věk 13–18 let

ubytování hostitelská rodina, školní rezidence (pouze u soukromých škol)

nástupní termíny srpen/září 2018, leden 2019

jazykové znalosti minimálně 3 roky studia angličtiny

délka pobytu 1, 2 nebo 3 trimestry

uzávěrka přihlášek nejpozději 4 měsíce před plánovaným nástupem, kapacita škol může být omezená

Naše doporučení

   ideální pro studenty, které láká studium 
v zahraničí, ale zároveň nechtějí být 
celý rok příliš vzdáleni od domova

   kvalitní akademický program

   výběr ze dvou typů programů – s mož-
ností a bez možnosti výběru místa 
pobytu a školy

  délka pobytu 1, 2 nebo 3 trimestry

Program s možností výběru školy
Většina škol je spíše v malých městech, ale lze zajistit 
i umístění ve velkoměstech. Při podání přihlášky si 
můžete buď zvolit školu, která splňuje vaše představy, 
nebo do přihlášky uvedete tři školy (dle vaší prefe-
rence) a do jedné z nich budete umístěni. Partnerská 
organizace v Irsku nabízí širokou nabídku škol v těchto 
krajích: Cork, Galway, Cavan, Meath, Monagahn nebo 
přímo v Dublinu: škola Ardscoil La Salle, Mercy College 
Coolock, Riversdale Community College a další.

Studium a školský systém
Školský systém v Irsku je značně odlišný od našeho. 
Základní vzdělání absolvují žáci ve věku 6–11 let. 
Poté přecházejí na tříletý „junior cycle“, kterým 
ukončí povinnou školní docházku. 

Ve věku 15–16 let absolvují studenti tzv. „transi-
tion year“ (s minimálním počtem hodin studia), ve 
kterém musí absolvovat praxi v některém z vybra-
ných oborů. Poté jsou schopni lépe se rozhodnout 
pro své budoucí povolání. 
V 16 letech se do školy vracejí a středoškolské vzdě-
lání dokončují ve věku 18 let. Studenti mají na výběr 
z široké škály předmětů. Tyto předměty jsou vyučo-
vány ve dvou či třech úrovních obtížnosti. Školní rok je 
rozdělen na tři trimestry probíhající od září do konce 
května. Kromě letních prázdnin mají studenti zhruba 
třítýdenní volno v průběhu Vánoc a Velikonoc a týden 

Cena nezahrnuje
• dopravu do Irska a zpět
• pojištění
• kapesné (doporučujeme 200–250 EUR/měsíc)
•  náklady na místní dopravu – neměly by přesáhnout  

60 EUR/měsíc
•  školní depozit na zvláštní výdaje  

(cca 300–500 EUR/trimestr)

Cena zahrnuje
• poradenství při výběru nejvhodnějšího programu/školy
• umístění na střední škole
•  ubytování v hostitelské rodině nebo ve studentské rezidenci
• stravu – plná penze
• registrační poplatky
• poplatek za studium na soukromé škole
• transfer z/na letiště na začátku a na konci pobytu
• služby místního koordinátora
• zprávy o průběhu studia
• informační balíček
• školní uniformu
• učebnice k povinným předmětům

Cena pobytu EUR CZK

Program bez možnosti výběru školy

státní střední škola – hostitelská rodina

1 trimestr (3–4 měsíce) 6 525 172 900

pololetí (5 měsíců) od 8 295 219 800

2 trimestry (7–8 měsíců) 8 795 233 100

3 trimestry (školní rok) 9 495 251 600

Program s možností výběru lokality a školy

státní střední škola (výběr 3 škol) – hostitelská rodina

1 trimestr (3–4 měsíce) 8 495 225 100

pololetí (5 měsíců) od 9 695 256 900

2 trimestry (7–8 měsíců) 10 595 280 800

3 trimestry (školní rok) 12 195 323 200

soukromá střední škola – hostitelská rodina

1 trimestr (3–4 měsíce) od 8 000 212 000

2 trimestry (7–8 měsíců) od 9 800 259 700

3 trimestry (školní rok) od 14 750 390 900

soukromá střední škola – školní rezidence

3 trimestry (školní rok) od 16 250 430 000

Cena pobytu (školní rok) EUR CZK

Ardscoil La Salle Dublin 12 195 323 200

Mercy College Dublin 12 195 323 200

Riversdale Community 
College

Dublin 12 195 323 200

Virginia College Virginia 12 195 323 200

St. Clare’s College Ballyjamesduff 12 195 323 200

Náš TOP výběr



Když se řekne Amerika, většině lidí se automa-
ticky vybaví Spojené státy americké. Zapomíná se 
často na Kanadu, stát ležící severně od USA, který 
je nejen větší, ale i nesmírně zajímavý.  
Kanada je země divoké, krásné přírody, stejně 
jako kosmopolitních velkoměst. Má dva oficiální 
jazyky – angličtinu a francouzštinu. Studenti si 
tedy mohou při svém pobytu vybrat, kterému 
jazyku se chtějí více věnovat. 

Kritéria pro přijetí
Zájemce o program v Kanadě musí být studentem 
střední školy a měl by mít dobrý prospěch (akcep-
tujeme studenty i s horším prospěchem), záro-
veň musí mít účastník dobrou znalost angličtiny 
(případně i francouzštiny pro dvojjazyčný program 
v Quebecku), dobrý zdravotní stav a vysokou moti-
vaci pro program.

Umístění a oblast pobytu
Program bez možnosti výběru školy
Tento speciální typ programu, kdy o umístění do 

Studium a školský systém
Školy většinou nabízejí výuku základních předmětů 
na dvou úrovních lišících se v náročnosti. Až na pár 
výjimek fungují školy ve dvousemestrálním systému, 
přičemž v každém semestru absolvují studenti 
pouze čtyři předměty, tedy osm za celý rok. 
V provincii Québec studenti studují 8 předmětů 
v jednom semestru. Školní rok obvykle začíná na 
začátku září a vrcholí na konci června.

Ubytování
Studenti bydlí v hostitelských rodinách. Očekává se 
od nich, že se stanou právoplatnými členy rodiny 
se všemi radostmi, ale i povinnostmi, které k tomu 
patří. Student má zajištěno ubytování v jednolůžko-
vém nebo dvoulůžkovém pokoji s plnou penzí.

Víza
V Kanadě platí pro občany ČR/SR při pobytu kratším 
než 26 týdnů bezvízový styk, je pouze nutné cestovní 
povolení eTa. Poplatek za online vyřízení žádosti je 
7 CAD (k 1. 9. 2017).
U ročního pobytu je nutné žádat o studijní vízum. 
Poplatek za vyřízení víza je 150 CAD/115 EUR 
(k 1. 9. 2017) – nově se vyřizuje pouze online.

Místní koordinátor
Každému studentovi je na místě k dispozici zástupce 
kanadské partnerské organizace, který je také jeho 
programovým poradcem. Na tohoto zástupce se 
můžete obracet se svými dotazy a připomínkami 
k průběhu pobytu.

 Kanada – státní/soukromá střední škola

typ školy státní/soukromá střední škola

věk 15–18 let

ubytování hostitelská rodina

nástupní termíny srpen/září 2018, únor 2019

jazykové znalosti komunikativní znalost angličtiny nebo francouzštiny

délka pobytu semestr, školní rok

uzávěrka přihlášek nejpozději 5 měsíců před odletem, kapacita škol může být omezená

Naše doporučení

   studijní programy pro studenty všech  
úrovní cizího jazyka, hodiny angličtiny  
poskytované kanadskými školami navíc 
pomohou studentovi zvládnout jazyk  
za velmi krátkou dobu

   provincie Québec – možnost studovat  
současně angličtinu i francouzštinu

   možnost vybrat si místo pobytu – menší 
město či velkoměsto

   nabízíme ubytování i ve francouzsky 
mluvících rodinách

školy a hostitelské rodiny rozhoduje partnerská 
organizace, je vhodný pro studenty, kteří jsou maxi-
málně flexibilní a nemají žádné speciální požadavky. 
Vybírají si pouze lokalitu.

Program s možností výběru školy
Účastník programu má možnost si vybrat mezi stu-
diem na státní nebo soukromé škole, ve francouzsky 
či anglicky mluvící oblasti. Tento program je ideální 
pro starší studenty a ty, kdo mají zájem o studium ve 
velkoměstech. Velmi atraktivní jsou školy ve Vancou-
veru a Torontu. Při podání přihlášky si můžete zvolit 
školu sami nebo vám s výběrem rádi pomůžeme. 
Přihlášku doporučujeme podat s velkým předstihem. 
Úspěšné umístění do požadované oblasti závisí na 
kapacitě programu.

Cena nezahrnuje
• letenku do/z Kanady
• poplatek za vízum/cestovní povolení eTa
• pojištění
•  povinné kanadské pojištění u vybraných škol– 

cena 1000 CAD/rok
• kapesné – doporučujeme cca 300 CAD/měsíc
• náklady na místní dopravu
• studijní materiály
• CAQ dokument (Quebéc), cena 200 CAD

Cena zahrnuje
• umístění na střední škole
• ubytování v hostitelské rodině s plnou penzí
• asistenci místního koordinátora
• zprávy o studiu
• organizaci aktivit
• transfer z/na letiště
• podklady pro vyřízení víz
• informační balíček
• podklady pro vyřízení víza (u ročního pobytu)

Cena pobytu CAD CZK EUR

Programy s možností výběru lokality – Moose Jaw, Saskatchewan

anglický program: státní střední škola – hostitelská rodina

školní rok 17 545 315 800 12 280

Programy s možností výběru školy: Ostrov prince Edwarda, 
Quebec - Montreal, Regina - Saskatchewan, Ontario - Toronto, Nové 

Skotsko, Manitoba

anglický program: státní střední škola – hostitelská rodina

pololetí od 12 720 228 900 8 905

školní rok od 20 900 376 200 14 630

dvojjazyčný program (francouzština a angličtina):  
státní střední škola – host. rodina

školní rok 27 600 496 800 19 320

Soukromé školy v Novém Skotsku  
(Ambrea Academy, Newbridge Academy)

pololetí od 13 025 234 500 9 118

školní rok od 21 945 395 000 15 360

Cena pobytu (školní rok) CAD CZK EUR

John F. Kennedy Quebec 27 600 496 800 19 320

Rosemount  
High School

Quebec 27 600 496 800 19 320

Bluefield 
High School

Prince Edward 
Island

20 900 376 200 14 630

Armbrae Academy Nova Scotia 24 545 441 800 17 180

Náš TOP výběr

Nabídka 
dvojjazyčných 

programů



Austrálie a Nový Zéland je světadíl s nejmenší husto-
tou obyvatelstva. Její izolovanost od okolního světa 
dává zemi neopakovatelnou a jedinečnou atmo-
sféru. Jen tady najdete desítky jinde nespatřených 
živočišných druhů, jedinečnou přírodu, scenérie, 
které vás nechají stát v němém úžasu. 

Kritéria pro přijetí
Velice důležitá je chuť vycestovat, naučit se nové 
věci a poznat novou kulturu a zvyky, stejně jako 
snaha dokázat se osamostatnit.

Umístění a oblast pobytu
Studenti mají možnost navštěvovat státní školy po 
celé Austrálii – od Queenslandu přes kosmopolitní 
města jako jsou Brisbane, Sydney, Melbourne, 
Adelaide a Perth. Vybrat si lze ze širokého spektra 
středních škol s různým zaměřením a v různých 
cenových relacích. 

Nabízíme vám i možnost studia na Novém Zélandu. 
Studenti jsou umísťováni na státních středních 

se mnohé ze všedního života místních obyvatel. 
V rodině máte zajištěnou plnou penzi. Během studia 
poznáte jinou kulturu i jiné zvyky, které vyplývají 
z odlišného stylu života.

Regionální program
Regionální program znamená levnější variantu 
pobytu v Austrálii. Na výběr máte lokality a školy 
ve státech Queensland, Jižní Austrálie a Nový Jižní 
Wales. Jedná se např. o oblast měst Gladstone, 
Yepoon nebo Stanthorpe. Studenti mají možnost 
vybrat si jednu nebo dvě z těchto oblastí, zde je 
posléze vybrána jejich hostitelská rodina a škola. 
Možnost nástupu do tohoto programu je v lednu, 
dubnu nebo červenci. Délka pobytu je možná od 
1 do 4 termů.

Víza
Žádost o australské studijní vízum se podává přes 
online systém ambasády. U studentů mladších 
18 let je nutné, vedle standardních dokumentů, 
přiložit i kopie pasů obou rodičů a notářsky ověřený 
souhlas obou rodičů s vycestováním jejich dítěte 
do Austrálie. Informace o dokumentech, které 
je potřeba dodat k žádosti vám sdělíme v rámci 
zařizování vašeho studijního pobytu. Poplatek za 
vízum činí 550 AUD + cca 6 AUD za platbu poplatku 
kartou online (k 1. 9. 2017). S vyřízením víz máme 
zkušenosti a rádi za vás žádost podáme. 

Na Novém Zélandu platí pro občany ČR/SR při 
pobytu kratším než 90 dní bezvízový styk, při pobytu 
delším než 3 měsíce je nutné žádat o studijní 
vízum. Poplatek za vyřízení víza je 215 GBP včetně 
poplatku za expresní doručení pasu s vízem (údaje 
k 1. 9. 2017). Ambasáda Nového Zélandu sídlí 
v Londýně, vízum za vás rádi vyřídíme. 

Cena pobytu
Cena pobytu se liší v závislosti na zvolené lokalitě. 
Obecně platí, že čím větší město, tím vyšší cena. 
Dále má na cenu vliv také věk studenta (resp. za-
řazení do ročníku). Naši studenti bývají zařazováni 
do 10. nebo 11. ročníku střední školy (Austrálie), 
10., 11. a 12. ročníku v případě Nového Zélandu.

 Austrálie a Nový Zéland – státní střední škola

typ školy státní střední škola

věk 13–18 let

ubytování hostitelská rodina

nástupní termíny duben, červenec, 2018, leden/únor 2019

jazykové znalosti mírně pokročilá znalost angličtiny

délka pobytu 1, 2, 3 nebo 4 termy (term = 9–11 týdnů)

uzávěrka přihlášek nejpozději 4 měsíce před plánovaným odletem

Naše doporučení

   nejflexibilnější program z hlediska 
nástupu na pobyt, délky, nabídky škol 
apod. v naší nabídce

   možnost výběru konkrétního státu, 
města i školy

   výjimečně široká nabídka mimoškolních  
aktivit zejména v oblasti sportů  
a kulturního vyžití

   nabízíme i atraktivní lokalitu  
Sydney a okolí

školách převážně v Aucklandu, ale i v jiných měs-
tech (Queenstown, Nelson aj.). Vždy se snažíme 
najít školu, která bude co nejvíce vyhovovat vašim 
požadavkům. 

Studium a školský systém 
Základní vzdělání je v Austrálii ukončeno zkouš-
kou. Po jejím absolvování studenti nastupují na 
střední školy, které navštěvují ve věkovém rozmezí 
12–18 let. Školní rok začíná koncem ledna a končí 
koncem listopadu. Pokud by pro vás nebyl nástup 
v lednu možný, školy rády přivítají evropské studenty 
také v dubnu, červenci, příp. říjnu. Všechny školy 
nabízejí výběr z mnoha předmětů.

Na Novém Zélandu je možno zvolit délku studia 
od 6 týdnů až po celý školní rok. Ideální podmínky 
pro nástup do programu jsou v období od ledna 
do června. Na jižní polokouli, a tedy i na Novém 
Zélandu, začíná školní rok na konci ledna.

Ubytování
Studenti jsou během pobytu v Austrálii/na Novém 
Zélandu ubytováni v pečlivě vybíraných hostitel-
ských rodinách. Ubytování v hostitelské rodině je 
oblíbené především proto, že vám umožní dozvědět 

Cena nezahrnuje
• dopravu do/z Austrálie/Nového Zélandu
• náklady na místní dopravu
• studijní materiály
• kapesné
• uniformu
• připojištění (doporučujeme!)
• poplatek za vízum

Cena zahrnuje
• umístění na střední škole
• ubytování v hostitelské rodině
• plnou penzi
• podporu programového poradce
• transfer z letiště
• podkladové materiály pro vyřízení víz
• povinné základní cestovní pojištění
• informační balíček
• registrační poplatky

Cena pobytu AUD CZK EUR

Programy s možností výběru školy – Austrálie

státní střední škola – hostitelská rodina

1 term od 8 565 154 200 5 910

2 termy od 15 990 287 800 11 030

3 termy od 22 800 410 400 15 730

4 termy od 29 610 533 000 20 430

4 termy  
(regionální program)

od 26 830 483 000 38 890

Cena pobytu NZD CZK EUR

Programy s možností výběru školy – Nový Zéland

státní střední škola – hostitelská rodina

6 týdnů od 5 825 96 100 3 670

8 týdnů od 7 295 120 400 4 595

1 term (10 týdnů) od 8 765 144 600 5 520

2 termy (pololetí) od 17 000 280 500 10 710

4 termy (školní rok) od 29 000 478 500 18 270Vhodný 
pro studenty s nejvyššími 

nároky



Německo je jednou ze světových velmocí, která 
nabízí svým návštěvníkům pestrou paletu přírodních, 
historických i kulturních zajímavostí. Najdete zde 
téměř vše – od alpských velehor až po písečné pláže 
Baltského či Severního moře; od malých vesnic po 
rušná velkoměsta. 

Kritéria pro přijetí
Hlavním kritériem pro umístění je výběr školy 
– odvíjí se od typu školy, kterou student navštěvuje 
v ČR/SR. Důležitou roli při výběru hraje také znalost 
německého jazyka. Vhodná hostitelská rodina je 
zajišťována na základě souladu profilu rodiny s pro-
filem studenta a jeho požadavky.

Umístění a oblast pobytu
Studenti volí studium na státní nebo soukromé 
střední škole. V rámci státní školy si mohou při 
podání přihlášky do programu zvolit z následujících 
oblastí: Augsburg, Norimberk, Berlín, Postupim, 

Výjimkou je druhý jazyk, např. angličtina – pokud 
student angličtinu dříve nestudoval, je na tyto lekce 
zařazen do nižšího ročníku odpovídajícího jeho 
znalostem. Na konci studia obdrží každý absolvent 
certifikát o dosažených výsledcích a pokroku, 
nejedná se však o klasické vysvědčení.

Ubytování
Studenti jsou ubytováni v pečlivě vybíraných 
hostitelských rodinách. Stávají se členy rodiny se 
stejnými právy a povinnostmi jako jejich němečtí 
vrstevníci. U soukromých škol může být studentovi 
nabídnuto i ubytování ve školní rezidenci.

Místní koordinátor
Každému studentovi je k dispozici místní koordiná-
tor, zástupce partnerské organizace. Koordinátor 
nejdříve hledá pro účastníka programu vhodné 
umístění a v průběhu pobytu je pak v pravidelném 
kontaktu se studentem, rodinou i školou. 
Navíc německá organizace poskytuje telefonní číslo, 
které je studentům v případě problémů k dispozici 
24 hodin denně, stejně jako nonstop helplinka  
STUDENT AGENCY.

 Německo – státní/soukromá střední škola

typ školy státní/soukromá střední škola

věk 14–17 let

ubytování hostitelská rodina

nástupní termíny srpen/září 2018, leden/únor 2019

jazykové znalosti středně pokročilá znalost němčiny

délka pobytu 2, 3 měsíce, pololetí, školní rok

uzávěrka přihlášek nejpozději 4 měsíce před plánovaným nástupem

Naše doporučení

   velmi podobný systém vzdělávání  
jako u nás

   zdarma si vyberte požadovanou lokalitu

   student má pokoj sám pro sebe – nikdy 
ho nesdílí s jiným studentem 

  nízké náklady na dopravu

  možnost návštěvy rodičů

   vysoká úroveň němčiny není 
podmínkou

Montabaur, Koblenz, Wiesbaden, Oldenburg,  
Bonn, Kolín.  
Přihlášku doporučujeme podat s velkým před-
stihem. Úspěšné umístění do požadované oblasti 
závisí na kapacitě programu.

Studium a školský systém
Školský systém v Německu je podobný našemu. 
Zahraniční studenti jsou umísťováni do několika 
typů škol – Gymnasium, Realschule, Gesamt-
schule. O výběru školy rozhoduje partnerská 
organizace, a to především na základě studijních 
výsledků kandidáta. Zahraniční studenti nejsou 
nikdy umístěni do závěrečného ročníku a nemají 
možnost skládat německou maturitu, tzv. Abitur. 
Školní rok trvá 10–11 měsíců včetně prázdnin, 
jeho přesná délka pak záleží na oblasti umístění. 
Všechny školy nabízejí širokou škálu vyučovacích 
předmětů a zahraniční student musí absolvovat 
veškeré předměty předepsané pro daný ročník. 

Cena pobytu EUR CZK

Prohram s možností preference lokality: 
Augsburg, Norimberk, Berlín, Postupim, Montabaur, Koblenz, 

Wiesbaden, Oldenburg, Bonn

státní střední škola – hostitelská rodina

2 měsíce 2 250 59 600

3 měsíce 2 800 74 200

6 měsíců 5 200 137 800

11 měsíců (školní rok) 8 140 215 700

poplatky navíc

zdravotní pojištění 12 EUR/týden

Cena nezahrnuje
• dopravu do/z Německa
• transfer z/na letiště
• kapesné: doporučujeme 200–250 EUR/měsíc pobytu
• náklady na místní dopravu
• studijní materiály
• zdravotní pojištění (12 EUR/týden)

Cena zahrnuje
• umístění na střední škole
• ubytování v hostitelské rodině nebo ve školní rezidenci, 

plnou penzi
• podporu pracovníka partnerské organizace
• informační balíček
• certifikát o úspěšném absolvování programu
• místní školení s lokálním koordinátorem

Program s možností výběru školy/hostitelská rodina

soukromá střední škola – hostitelská rodina

školní rok (11 měsíců) od 16 900 447 800

Zvolte si vámi 
preferovanou  

lokalitu zcela 
ZDARMA



Francie patří k turistisky nejatraktivnějším zemím 
světa. Hlavní město Paříž je známé jako ráj milov-
níků života, centrum kultury, umění i módy. Po celém 
světě je obdivovaná také francouzská kuchyně, 
slavné jsou rozličné druhy sýrů a vín. Tento hos-
podářsky rozvinutý stát, zakládající člen Evropské 
unie, hraje významnou roli v evropském i světovém 
politickém dění.

Kritéria pro přijetí
Zájemce o studium ve Francii musí odpovídat věko-
vému rozmezí 14–18 let a mít dobrý studijní prospěch. 

Dalším požadavkem jsou minimálně dva roky studia 
francouzštiny (opět s průměrným výsledkem do 3,0), 
Znalost francouzštiny prověříme gramatickým 
testem, příp. ústním pohovorem. Student by měl být 
motivovaný úspěšně zvládnout tento program, sa-
mostatný a ochotný akceptovat pravidla hostitelské 
rodiny, školy i všeobecná pravidla programu.

používají stejné osnovy. Soukromé školy „hors con-
trat“ nezískávají finanční podporu od francouzské 
vlády a mají tak možnost sestavovat vlastní učební 
osnovy a postupy.

Ubytování
Ubytování během studia na státní škole je zajištěno 
u dobrovolnických hostitelských rodin s polopenzí 
během týdne a plnou penzí o víkendech. Hostitelé 
přijímají studenta jako dalšího člena rodiny. U soukro-
mých škol je zajištěna plná penze a studentovi může 
být nabídnuta i varianta ubytování ve školní rezidenci.

Místní koordinátor
Každý student je v kontaktu s místním koordináto-
rem programu, který je mu k dispozici po celou dobu 

 Francie – státní/soukromá střední škola

typ školy státní/soukromá střední škola

věk 14–18 let

ubytování hostitelská rodina – státní škola / hostitelská rodina, školní rezidence – soukromá škola

nástupní termíny srpen/září 2018, leden 2019

jazykové znalosti minimálně středně pokročilá znalost francouzštiny

délka pobytu 4 týdny, 3 měsíce, pololetí, školní rok

uzávěrka přihlášek nejpozději 4–5 měsíců před plánovaným odjezdem, kapacita škol může být omezená

Naše doporučení

   vysoká kvalita a organizace vzdělávání 
na soukromých školách

   vhodné pro motivované studenty

   důraz na cílevědomost a vyšší nároky  
na studenty

   vysoká flexibilita programu a nabídka  
lokalit umístění

   možnost školení v Paříži před začátkem  
programu

Umístění a oblast pobytu
Student, který se rozhodne studovat ve Francii s uby-
továním v dobrovolnické hostitelské rodině, nemá 
možnost vybrat si oblast, kam by chtěl být umístěn. 
Může do přihlášky své preference zaznamenat, 
nicméně garance umístění do vybrané lokality nee-
xistuje. Rodiny se mohou nacházet v blízkosti větších 
měst, stejně jako ve venkovských oblastech.

Za příplatek však nabízíme i přímé umístění na jihu 
Francie nebo do většího města nad 50 tis. obyvatel. 
V případě studia na soukromé škole nabízíme umís-
tění například v Rennes a Rouen. 

Studium a školský systém
Studenti francouzských studijních programů navštěvují 
tzv. collége nebo lycée, státní, popř. soukromé školy. 
Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi lze označit 
francouzské školství za velmi kvalitní a dobře organizo-
vané. Učivo je ve většině případů mnohem náročnější 
a studenti ve škole tráví více času. Státní i soukromé 
školy typu „sous contrat“, které spolufinancuje vláda, 

Cena pobytu EUR CZK

Program bez možnosti výběru lokality a školy

státní střední škola – dobrovolnická hostitelská rodina

4 týdny 2 200 58 300

3 měsíce 3 600 95 400

pololetí 4 600 121 900

školní rok 5 300 140 400

program navíc

školení v Paříži 480 12 720

Program s možností výběru lokality (jih Francie nebo větší město)

státní střední škola – hostitelská rodina

4 týdny 3 100 82 100

3 měsíce 4 600 121 900

pololetí 6 150 163 000

školní rok 7 350 194 800

Cena nezahrnuje
• dopravu do/z Francie
• náklady na místní dopravu: cca 50 EUR/měsíc
• kapesné: doporučujeme 200–250 EUR/měsíc pobytu
• studijní materiály: asi 75–150 EUR za školní rok
• pojištění
• školení v Paříži – 480 EUR

Cena zahrnuje
• umístění na střední škole
• transfer z/na letiště (u pevně stanovených termínů příletu)
• ubytování v hostitelské rodině nebo ve školní rezidenci
•  polopenzi (o víkendu plnou penzi)/ v případě soukromé 

školy plnou penzi
• podporu místního koordinátora
• informační balíček

Možnost
garantovaného 
umístnění ve 
městě nad  

50 tis. obyvatel

Program s možností výběru školy

soukromá střední škola – rezidence

3 měsíce od 4 050 107 300

pololetí (4,5 měsíce) od 6 150 163 000

školní rok (9 měsíců) od 8 400 222 600

pobytu. Koordinátor je navíc ve spojení s rodinou 
i školou a vyskytne-li se jakýkoli problém, pomáhá 
jej studentovi řešit. Dále je studentům k dispozici 
24hodinová telefonní služba partnerské organizace, 
stejně jako nonstop helplinka STUDENT AGENCY.

Školení v Paříži
Všichni studenti mají na začátku programu možnost 
zúčastnit se čtyřdenního pobytu v Paříži, během 
něhož dostanou cenné informace o francouzské 
kultuře, potkají ostatní zahraniční studenty a absolvují 
exkurze po nejvýznamnějších turistických atrakcích 
Paříže (Eiffelova věž, Louvre, Notre Dame, Champs 
Elysées). Cena tohoto pobytu je 480 EUR.



Belgie je vyspělá evropská země, má velké historické 
a především kulturní bohatství. Hlavní město Belgie 
– Brusel – je zároveň hlavním městem Evropské 
unie a NATO a křižovatkou evropského ekonomic-
kého, politického a kulturního života. Belgie je zají-
mavá různorodostí svého obyvatelstva. Země je roz-
dělená do tří oblasti – Vlámsko (Flandry), Valonsko 
a Brusel. Města jako Brusel, Bruggy, Antverpy a Gent 
patří k pokladům evropského kulturního dědictví.

Kritéria pro přijetí
Zájemce o program v Belgii musí být ve věku 15–18 let 
a musí být studentem střední školy v ČR/SR.  
Účastník programu by měl mít za sebou alespoň dvou-
leté studium francouzštiny/holandštiny a být v jazyce 
na pokročilé až velmi pokročilé úrovni – znalosti 
prověříme písemným testem. Pro přijetí do programu 
musí zájemce splňovat také podmínku dobrého 
prospěchu. Účastníci programu by měli být vyspělými 
osobnostmi, schopnými přizpůsobit se jiné kultuře 
a odlišnému způsobu života, včetně pravidel školy 
a hostitelské rodiny.

Umístění a oblast pobytu
Student, který má zájem navštěvovat střední 
školu v Belgii, volí při podání závazné přihlášky 

v poledne. Mezi povinné předměty patří francouz-
ština/holandština, historie, matematika, biologie, 
zeměpis, fyzika, tělesná výchova. Dále si student  
volí druhý cizí jazyk. 

Ubytování
Ubytování je zajištěno v dobrovolnických hostitel-
ských rodinách, které jsou pečlivě vybírány partner-
skou organizací. Rodiny za své služby nedostávají 
zaplaceno. Může jít o rodinu s dětmi i bezdětnou, 
ale také o samostatně žijící osobu. Určité preference 
může student uvést ve své přihlášce, avšak jejich 
splnění nelze garantovat. Během celého pobytu je 
studentům poskytována strava v podobě plné penze. 
Naše partnerská organizace se snaží o to, aby byli 
studenti ubytováni v hostitelských rodinách v blíz-
kosti školy, kterou navštěvují, ve většině případů se 
však jedná o umístění ve venkovských oblastech.

Místní koordinátor
Každý student je v kontaktu s místním koordináto-
rem, který je mu k dispozici po celou dobu pobytu 
a je ve spojení se školou a hostitelskou rodinou. 
Účastník programu se na něj může obracet v pří-
padě jakýchkoli problémů. Koordinátor během roku 
zasílá rodičům zprávy o jeho studijních výsledcích. 
Studentům je kromě 24hodinové linky partnerské  
organizace v Belgii k dispozici také nonstop helplinka 
STUDENT AGENCY.

Cena nezahrnuje
• dopravu do/z Belgie (povinně příjezd do Bruselu)
• pojištění
• kapesné: doporučujeme 250–300 EUR/měsíc
• náklady na místní dopravu
• školení v Bruselu – 390 EUR

 Belgie – státní střední škola

typ školy státní střední škola

věk 15–18 let

ubytování dobrovolnická hostitelská rodina

nástupní termíny srpen/září 2018, leden 2019

jazykové znalosti minimálně 2 roky studia francouzštiny, popř. holandštiny

délka pobytu 3 měsíce, pololetí, školní rok

uzávěrka přihlášek 31. 3. 2018 pro nástup v srpnu, 15. 10. 2018 pro nástup v lednu 2019

Naše doporučení

   možnost školení v Bruselu před  
začátkem programu

   možnosti výběru oblasti – francouzská  
nebo holandská

   atraktivní lokality – vzhledem k velikosti 
Belgie není možné umístění v odlehlejší 
oblasti

francouzsky nebo holandsky mluvící oblast. Nemůže 
však ovlivnit přesný výběr regionu nebo města – tato 
volba je na hostitelské rodině, která si studenta na 
základě jeho přihlášky vybírá. 

Počet hostitelských rodin je vzhledem k velikosti 
země omezen a někteří studenti tak mohou získat 
umístění až několik dnů před odletem. Mnoho hosti-
telských rodin žije na venkově a v menších městech,  
umístění ve velkoměstě je spíše výjimečné. Vzhle-
dem k malým vzdálenostem mezi jednotlivými městy 
se však nikdy nejedná o odlehlé oblasti.

Studium a školský systém
Studenti jsou umísťováni na státní střední školy. 
Většinou jsou zařazováni do téhož ročníku, který by 
navštěvovali doma, mohou však být přiděleni i do 
ročníku, který právě absolvovali. Zařazení závisí na 
úrovni znalosti jazyka a na rozhodnutí ředitele každé 
školy. Výuka ve školách většinou probíhá od 8.30 do 
16.00 hod. a stejně jako u nás mají studenti každý 
den jiný rozvrh. Ve středu škola obvykle končí již 

1 země, 2 jazyky 
- vyberte si, zda chcete studovat francouzštinu  nebo holandštinu

Cena pobytu EUR CZK

Program bez možnosti výběru lokality a školy

státní střední škola – dobrovolnická hostitelská rodina

3 měsíce 3 550 80 800

pololetí 4 100 108 600

školní rok 4 600 121 900

program navíc

školení v Bruselu 390 10 300

Cena zahrnuje
• umístění na střední škole
• ubytování v hostitelské rodině s plnou penzí
• podporu místního koordinátora
• zprávy o průběhu studia
• transfer z letiště (u pevně stanovených termínů příletu)
• informační balíček

důležité
Program ve státních školách s ubytováním  
v dobrovolnických hostitelských rodinách má 
velmi omezenou kapacitu. Kontaktujte nás 
prosím co nejdříve.



Cena zahrnuje
• umístění na střední škole
• ubytování v hostitelské rodině nebo ve školní rezidenci, 

plnou penzi
• podporu místního koordinátora
• transfer z/na letiště (na začátku a konci programu)
• místní školení během prvního měsíce po příjezdu
• informační balíček

Území Španělska je velice rozmanité, od pa-
horkatin, polopouští, pouští, skalnatých území 
a sopečných oblastí až po pláže plné žlutavého 
písku. Španělsko je země, kterou charakterizuje 
fotbal, flamenco, býčí zápasy či oslavy fiesty. Je to 
prosluněný kout světa, který má svůj žár a tempe-
rament. Španělština je druhým nejrozšířenějším 
světovým jazykem.

Kritéria pro přijetí
Student musí splňovat věkovou podmínku 
15–18 let (soukromé školy přijímají studenty již 
od 14 let) a být studentem střední školy v ČR/
SR. Důležitým požadavkem jsou dobré studijní 
výsledky. Dále je požadována alespoň středně 
pokročilá znalost španělštiny, kterou případně 
prověříme gramatickým testem. Zájemce o pro-
gram musí být ochotný přizpůsobit se jiné kultuře 
a pravidlům školy i hostitelské rodiny.

Umístění a oblast pobytu
Student, který se rozhodne strávit rok studiem na 
státní střední škole ve Španělsku s ubytováním 
v dobrovolnické hostitelské rodině, nemá mož-
nost vybrat si oblast, kam by chtěl být umístěn. 
Může do přihlášky své preference zaznamenat, 
nicméně garance umístění do vybrané lokality 
neexistuje. Hostitelské rodiny se mohou nacházet 

Studium a školský systém
Studenti jsou umísťováni do čtvrtého ročníku 
druhého stupně vzdělání, tzv. E.S.O., nebo do 
prvního či druhého ročníku tzv. Bachillerato 
(bakalaureát). Studenti E.S.O. mají ročně 10–12 
předmětů, jejich rozvrh je fixní a možnost volby 
předmětů je značně omezená. Během Bachi-
llerato studenti obvykle absolvují devět před-
mětů a vybírat mohou z pěti základních okruhů 
studia – technologie, umění, humanitní, sociální 
a přírodní vědy. Z devíti předmětů je čtyři až pět 
společných a povinných pro všechny studenty. 
Zbývající hodiny si pak student vybere sám z na-
bídky v rámci specializace, kterou zvolil. 

Státní školy mají většinou pouze dopolední 
rozvrh, soukromé školy i odpolední výuku.

V soukromých školách lze očekávat nižší počty 
studentů ve třídách, širší nabídku mimoškol-
ních aktivit, lepší technické i sportovní vybavení 
a bývá povinná školní uniforma. 

Organizace Get Ready nabízí širokou nabídku 
vysoce kvalitních soukromých škol, včetně dvojja-
zyčného programu.

Ubytování
Ubytování je poskytováno v pečlivě vybíraných 
hostitelských rodinách po celém Španělsku. 
U soukromých škol může být studentovi nabíd-
nuto i ubytování ve školní rezidenci. V rodině 
má student zajištěnou plnou penzi. Hostitelé 
přijímají studenta jako dalšího člena rodiny.

 Španělsko – státní/soukromá střední škola

typ školy státní/soukromá střední škola

věk 15–18 let

ubytování dobrovolnická hostitelská rodina – státní škola

hostitelská rodina, školní rezidence – soukromá škola

nástupní termíny srpen/září 2018, leden 2019

jazykové znalosti minimálně středně pokročilá znalost španělštiny

délka pobytu 3 měsíce, pololetí, školní rok

uzávěrka přihlášek nejpozději 20.3. 2018 pro nástup v září; 20. 9. 2018 pro nástup v lednu 2019

Naše doporučení

   v nabídce i kvalitní soukromé školy

   kvalitní a prakticky orientovaná výuka

   možnost výběru lokality 
(Madrid, Sevilla, Alicante, Valencie, 
Cadiz, Granada)

v blízkosti větších měst, stejně jako ve venkov-
ských oblastech.

Za příplatek však nabízíme i možnost přímého 
umístění do oblastí Alicante, Sevilly, Madridu, 
Valencie, Cadizu a Granady. V případě studia na 
soukromé střední škole jsou preference možné 
a partnerská organizace je schopná zajistit hos-
titelskou rodinu ve vámi zvolené lokalitě, popř. 
zajistit internátní ubytování přímo v dané škole.

Cena pobytu EUR CZK

Program bez možnosti výběru lokality a školy

státní střední škola – dobrovolnická hostitelská rodina

3 měsíce 4 400 116 600

pololetí (4,5 měsíce) 5 340 141 500

školní rok (9 měsíců) 7 100 188 100

Příplatek za přímé umístění do zóny 1: Sevilla

státní střední škola

3 měsíce 350 9 300

pololetí (4,5 měsíce) 550 14 600

školní rok (9 měsíců) 850 22 500

Příplatek za přímé umístění do zóny 2: 
Madrid, Alicante, Valencia, Cadiz, Granada

státní střední škola

3 měsíce 150 3 900

pololetí (4,5 měsíce) 350 9 300

školní rok (9 měsíců) 550 14 600

Program s možností výběru školy

soukromá střední škola – hostitelská rodina

3 měsíce od 7 330 194 200

pololetí (4,5 měsíce) od 10 560 279 800

školní rok (9 měsíců) od 17 650 467 700

soukromá střední škola – školní rezidence

3 měsíce od 8 050 213 300

pololetí (4,5 měsíce) od 11 750 311 400

školní rok (9 měsíců) od 18 650 494 200

Cena nezahrnuje
• dopravu do/ze Španělska
• náklady na místní dopravu
• studijní materiály (cca 300 EUR)
• kapesné: doporučujeme cca 200–250 EUR/měsíc pobytu
• uniformu u soukromých škol (cca 250 EUR)
•  poplatek za ověření (konvalidaci) školního vysvědčení  

(195 EUR)
• pojištění

Dvojjazačný program
studujte angličtinu  a španělštinu současně

Místní koordinátor
Každý student je v kontaktu s místním koordiná-
torem programu, který je mu k dispozici po celou 
dobu pobytu. Koordinátor je navíc ve spojení 
s rodinou i školou a vyskytne-li se jakákoli kom-
plikace, pomáhá ji studentovi řešit.



Itálie patří k nejnavštěvovanějším evropským zemím. 
Města jako Řím, Florencie či Benátky přitahují 
pozornost především svými historickými a kulturními 
památkami. Itálie je pověstná také rozmanitostí míst-
ních dialektů nebo různými regionálními kuchařskými 
specialitami. Na Apeninském poloostrově se nacházejí 
další dva samostatné státy s velmi malou rozlo-
hou – Vatikán a San Marino. Vatikán je nejmenší stát 
na světě, San Marino zase nejstarší republikou světa.

Kritéria pro přijetí
Zájemci o studijní program v Itálii musí v průběhu 
celého pobytu splňovat věkovou podmínku 15–18 let. 
Pro přijetí na střední školu je důležitý průměrný 
prospěch do 3,0 a alespoň středně pokročilá znalost 
italštiny. V případě, že znalost jazyka není dostačující, 
musí student navštěvovat na střední škole lekce ital-
štiny navíc, které jsou poskytovány za zvláštní příplatek. 
Je také nutná vysoká motivace a ochota přizpůsobit se.

Umístění a oblast pobytu
Program bez možnosti výběru lokality
Studenti, kteří mají zájem navštěvovat střední školu 
v Itálii, si nemohou zvolit konkrétní oblast, ve které 
budou umístěni. Místo pobytu ovlivňuje budoucí hosti-
telská rodina, která si studenta vybírá. 

Gymnázia mohou být přírodovědná, klasická, jazyková,
umělecky zaměřená; odborné školy potom pedago-
gické, technické nebo zaměřené na další obory.
Také v ostatních směrech je italský vzdělávací 
systém podobný našemu. Vyučování začíná většinou 
v 8.00 hod. ráno a končí cca ve 14.00 hod., mnohdy 
se vyučuje i v sobotu. Kromě práce v průběhu vyučo-
vání musí studenti italské střední školy plnit také 
značné množství domácích úkolů. Italský systém 
známkování se však od našeho značně liší a studijní 
výsledky jsou hodnoceny na stupnici od 0 do 10. 
Desítka znamená nejlepší výsledek, hodnocení 
4 a nižší potom výsledek velmi slabý.

Ubytování
Ubytování je zajištěno v hostitelských rodinách, 
které jsou vybírány místními koordinátory partnerské 
organizace. Rodiny nejsou za své služby placeny. 
Hostitelské rodiny se mohou v mnoha ohledech lišit, 
mohou být úplné i bezdětné a mohou bydlet v rodin-
ných domech nebo městských bytech. Student může 
být umístěn jak ve městě, tak ve venkovské oblasti. 
V průběhu celého pobytu poskytují rodiny studentům 
kromě ubytování také plnou penzi.

Místní koordinátor
Každý student je v kontaktu s místním koordináto-
rem, který je mu k dispozici po celou dobu pobytu 
v Itálii. Na něj se může obracet v případě jakých-
koliv problémů ve škole nebo v hostitelské rodině. 
Koordinátor také informuje rodiče o studijních 
výsledcích účastníka programu. Dále je studentům 
k dispozici 24hodinová telefonní linka partnerské 
organizace v Itálii, stejně jako nonstop helplinka 
STUDENT AGENCY.

Italský kulturní týden
Na začátku programu absolvují všichni studenti 
povinné týdenní školení v Římě. Všem účastníkům 
je zajištěno ubytování hotelového typu s plnou 
penzí a transfer z letiště. Přesné termíny školení 
budou potvrzeny po podání závazné přihlášky. 
V průběhu školení studenti absolvují přípravné 
lekce italštiny, získají podrobné informace 
o pravidlech a podmínkách pobytu a seznámí se 
s italskou kulturou a okolím místa. Navíc mají jedi-
nečnou příležitost setkat se s dalšími zahraničními 
účastníky tohoto programu.

 Itálie – státní střední škola

typ školy státní střední škola

věk 15–18 let

ubytování dobrovolnická hostitelská rodina

nástupní termíny srpen/září 2018, leden 2019

jazykové znalosti minimálně středně pokročilá znalost italštiny

délka pobytu 3 měsíce, pololetí, školní rok

uzávěrka přihlášek 31. 3. 2018 pro odlety v září, 15. 9. 2018 pro odlety v lednu 2019

Naše doporučení

   možnost výběru preferované lokality

   kulturní týden v Římě před začátkem 
programu

   cenově výhodný program díky  
dobrovolnosti hostitelských rodin

Cena nezahrnuje
• dopravu do/z Itálie
• pojištění
• kapesné – doporučujeme 200–250 EUR/měsíc pobytu
• náklady na místní dopravu
• studijní materiály

Cena zahrnuje
• umístění na státní střední škole
• umístění v hostitelské rodině, plnou penzi
• asistenci místního koordinátora
• transfer z/na letiště na začátku a na konci pobytu
• italský kulturní týden
• informační balíček
• plnou penzi

Cena pobytu EUR CZK

Program bez možnosti výběru lokality a školy

státní škola – dobrovolnická hostitelská rodina

3 měsíce 3 400 90 100

pololetí 4 750 125 900

školní rok 5 500 145 800

Program s možností výběru lokality

státní škola – dobrovolnická hostitelská rodina

3 měsíce 4 150 109 900

pololetí 5 500 145 700

školní rok 6 250 165 600

Za příplatek
Program s možností výběru lokality
Studenti v přihlášce vyplní preferované místo pobytu, 
kde chtějí být umístěni. Mohou si zvolit oblasti jak na 
jihu a ve středu Itálie, tak také velmi oblíbené oblasti 
na severu, případně ostrovy Sicílii a Sardinii.

Studium a školský systém
Středoškolské studium, tzv. scuola superiore, trvá 
v Itálii 5 let – od studentových 14 do 19 let. Existují 
zde dva základní typy středních škol, které lze přirov-
nat k odborným školám a gymnáziím, jak je známe 
u nás. Studenti mají dále možnost volit školu s užší 
specializací. 

důležité
Program má omezenou kapacitu.  
Pokud máte o tento typ programu zájem, 
kontaktujte nás prosím co nejdříve.

Italský
kulturní týden

v Římě
ZDARMA.



Všem studentům, kteří plánují dlouhodobé studium 
v zahraničí s cílem dosáhnout kvalitního vyššího vzdě-
lání, nabízíme široké možnosti umístění na akredito-
vaných univerzitách v Dánsku, USA, Austrálii.

Možnosti pomaturitního vzdělávání lze rozdělit na 
několik stupňů; ty se odvíjejí od množství požadavků 
vzdělávacích institucí na přijetí studenta, věkové hra-
nice studentů, délky studia, zaměření apod. 

Základním požadavkem je výborná znalost cizího 
jazyka doložená osvědčením o získání mezinárodní 
zkoušky. Univerzity vyžadují především zkoušky 
TOEFL či IELTS.

Požadavky pro přijetí
Každá škola má své vlastní požadavky pro přijetí 
studenta, můžeme však všeobecně říci, že uchazeč 
o studium musí splňovat následující kritéria:

• věk 18+
•  středoškolské vzdělání ukončené maturitou pro 

bakalářské studium, ukončený bakalářský stupeň 
pro magisterské studium

• jazykové znalosti – zkoušky TOEFL, IELTS a jiné

Postup přihlášení – je potřeba vyplnit přihlášku, 
popř. doložit specifické dokumenty požadované kon-
krétní školou dle vašeho výběru. Některé školy dále 
požadují skype inteview nebo zpracování projektu 
(dle studijního oboru). Následně obdržíte zprávu 
o přijetí/nepříjetí ke studiu.

Vyšší odborné a univerzitní studium

   vysokoškolské studium v zahraničí se 
bude vyjímat ve Vašem profesním CV

   obrovská příležitost k osobnímu  
i profesnímu růstu

   vybudujete si důležité zahraniční  
kontakty pro další kariéru

Schéma možností
pomaturitního vzdělání:

střední škola s maturitou

Comumunity
College – USA

vyšší odborné 
studium v Dánsku

přípravné jazykové kurzy na požadované 
zkoušky

bakalářské studium na univerzitě

magisterské studium na univerzitě

Community College je obdobou naší VOŠ. Nabízí 
dvouleté studijní programy zakončené ziskem tzv. 
associate degree (Associate of Arts, Associate of 
Science). Prvotním úkolem těchto institucí bylo 
flexibilní zajišťování vzdělávacích programů v různých 
oblastech podle aktuální potřeby místní komunity. 
Programy jsou proto často velmi prakticky zaměřené 
a školy obvykle aktivně spolupracují s místní podnika-
telskou sférou. Nabídka programů Community College 
je velmi pestrá. Po dvou letech studia na Community 
College mají studenti navíc možnost přejít rovnou do 
třetího ročníku bakalářského studia na vysoké škole 
a ušetřit tak na nákladech až několik tisíc dolarů.

 USA – vyšší odborné studium (Community College)

typ školy střední škola/vyšší odborná škola, možnost pokračovat ve studiu na univerzitě

věk 18+ let

ubytování hostitelská rodina, školní rezidence, vlastní ubytování

jazykové znalosti dobrá znalost angličtiny – TOEFL/IELTS

požadované vzdělání středoškolské vzdělání s maturitou

délka studia 2 roky

Naše doporučení

   kvalitní studium za výhodných finanč-
ních podmínek

   možnost nástupu do programu dvakrát 
do roka (září/únor)

Proč studovat na Community College?
Community College je dobrou alternativou pro stu-
denty, kteří mají méně finančních prostředků, a také 
pro ty, kteří měli na střední škole horší známky. Při 
přechodu na univerzitu se přihlíží k výsledkům ze 
studia na Community College, nikoliv na střední škole. 

Jak se ke studiu přihlásit?
Zájemce o studium v USA nemusí skládat přijímací 
zkoušky. Americké vysoké školy se o přijetí rozhodují 
na základě podkladů, které o sobě uchazeč dodá; 
výjimečně je vyžadován telefonický pohovor. Základ-
ním dokumentem je podaná přihláška. Školy dále po 
uchazečích vyžadují výpis absolvovaných předmětů, 
maturitní vysvědčení (přeložené do angličtiny 
a ověřené notářem) a doklad o absolvování zkoušky 
TOEFL/IELTS. Dále student dodává potvrzení banky 
o finanční stabilitě, kopii cestovního pasu, popř. 
doporučení ke studiu na vybrané škole. Vedle 
studijních předpokladů zajímá školy rovněž osobnost 
uchazeče. Proto obvykle vyžadují napsání motivač-
ního dopisu, který má prozradit něco o životních 
postojích a způsobu myšlení studenta.

Nabídka škol
Se STUDENT AGENCY můžete studovat na školách 
ve státech Kalifornie, Illinois, Washington, Pennsyl-
vanie, Florida, New York, Oregon, Utah a Wyoming.

Cena studia USD CZK EUR

školní rok od 13 250 311 400 11 925

Náklady na pobyt

cena programu od 13 250 USD

poplatek SEVIS 200 USD

letenka cca 1 500 USD

F-1 vízum – poplatek ambasádě 
(cena ke dni  
1. 9. 2017; částka se může 
v průběhu roku měnit)

160 USD

Community College
již za ceny  středoškolských pobytů



Studium na univerzitě v USA je velkým snem 
mnoha lidí, kteří touží po vysoce kvalitním vzdělání, 
zkušenostech ze života v zahraničí a poznání odlišné 
kultury. Ve většině případů nabízí americké univer-
zity stejné možnosti studia jako u nás a porovnání 
vzájemné kvality, pokud je vůbec možné, by vydalo 
na rozsáhlou diskusi. Jisté je, že kromě kvality nabízí 
výtečné možnosti pro budoucí kariéru – vzhledem 
k jejich rozsáhlé spolupráci s významnými vědec-
kými institucemi či známými společnostmi ze všech 
sfér běžného života. Mají však něco, co zahraniční 
studenty přitahuje a nejde jen o jejich světově 
proslulé jméno a kvalitu. Kromě skutečně kvalitní 
výuky nabízí také téměř nepředstavitelné možnosti 
studentského života a mimoakademických aktivit.

Stipendijní program pro mezinárodní studenty
Vzhledem k nákladům studium v USA, které se 
u prestižnějších škol pohybují v řádu stovek tisíc 
korun ročně, existuje stipendijní program, který 
zajišťuje naše partnerská organizace.

Kritéria pro získání stipendia a přijetí
1. Úspěsné složení maturitní zkoušky a celkový pro-

spěch za poslední 3 roky studia GPA 2,7
2. Přihláška
3. Znalost angličtiny, je nutné doložit mezinárodní 

certifikát TOEFL/IELTS
4. Motivační dopis
5. Doložení dalších specifických dokumentů požado-

vané konkrétní školou
6. SAT je doporučeno, ale není nutné

Postup vyřízení je snadný, student nám předloží 
žádost, výpis preferencí, akademickou kvalifikaci 

 USA – univerzitní studium

typ školy bakalářské/magisterské studium

věk 18+ let

ubytování hostitelská rodina, školní rezidence, vlastní ubytování

jazykové znalosti dobrá znalost angličtiny – TOEFL/IELTS

požadované vzdělání středoškolské vzdělání s maturitou

a další požadovanou dokumentaci. Uhradí registrační 
poplatek ve výši 300 USD. Student získá až 5 stipendií 
z 5 různých vysokých škol do 10 pracovních dnů.

Stupně vzdělání
Bakalářský program – na rozdíl od českého baka-
láře trvá průměrně 4 roky. Jeho úspěšné absolvování 

Výhody stipendijního programu

  lze získat stipendum ve výši až 60 % na 
školné a ubytování

   více než 100 prověřených univerzit, 
které nabízejí stipendijní program po 
celých Spojených státech

   nabídka až 200 studijních oborů od eko-
nomiky, softwarove inženýrství,  
logistické řízení až po grafický design  
a mnoho dalších

  rozsáhla podpora výběru té správné školy

ukázka stipendia:

standardní náklady
na jeden rok

od 40 000 uSd

získáme pro vás  
stipendium až do výše 60 %

tj. 22 000 uSd

vaše skutečné vynaložené 
náklady na studium a ubytování

18 000 uSd

Cena nezahrnuje
• dopravu do USA a zpět
• náklady na místní dopravu
• pojištění
• učebnice, slovníky, školní pomůcky
• kapesné
• studijní materiály

Cena zahrnuje
• poradenství při výběru nejvhodnější školy
• ubytování v hostitelské rodině nebo ve školní rezidenci
• polopenzi
• transfer z letiště
• registrační poplatky
• informační balíček

Cena studia USD CZK EUR

školní rok od 40 000 940 000 36 000

závisí na počtu získaných kreditů (obvykle 120–180) 
z jednotlivých předmětů. Začátek studia může probí-
hat bez specializace – součástí každého studijního 
programu jsou předměty společného základu zva-
ného liberal arts and sciences (cca 25 % kreditů), 
o zaměření studia je nutno se rozhodnout do konce 
2. ročníku. Studium je ukončeno tituly Bachelor 
of Arts nebo Bachelor of Science.

Master's program – navazuje na program bakalářský. 
Je určen studentům s hlubokým zájmem o studo-
vaný obor. Existují dva základní typy programů –
akademický (Master of Arts – MA nebo Master 
of Science – MS) a profesní (např. Master of Social 
Work, Master of Fine Arts). Akademické programy 
jsou zaměřeny na výzkum či metodologii a jsou 
předstupněm k případnému doktorskému studiu. 
Profesní programy zahrnují praktickou přípravu na 
výkon povolání. Master program trvá 1–2 roky.

Víza
Ke studiu na odborné škole nebo univerzitě v USA je 
zapotřebí studijní vízum typu F-1. Poplatek za vyřízení 
víza je 160 USD a poplatek za registraci v databázi 
SEVIS 200 USD (k 1. 9. 2017). STUDENT AGENCY 
vám dodá veškeré podklady pro získání víza.

Náklady na pobyt

cena programu od 18 000 USD

poplatek SEVIS 200 USD

letenka cca 1 500 USD

F-1 vízum – poplatek 
ambasádě (cena ke dni  
1. 9. 2017; částka se může 
v průběhu roku měnit)

160 USD

Získejte 
stipendium 

až do výše
60 %

36



 Dánsko – vyšší odborné a univerzitní studium

typ školy vyšší odborné a bakalářské studium

věk 18+ let

ubytování studentský byt, vlastní ubytování, školní rezidence (dle kapacity)

nástupní termíny srpen/září 2018, leden/únor 2019 (dle kapacity)

jazykové znalosti dobrá znalost angličtiny – TOEFL/IELTS

požadované vzdělání středoškolské vzdělání s maturitou

uzávěrka přihlášek první uzávěrka 15. 4. 2018, event. 1. 6. 2018 (omezený počet studijních oborů),  

15. 10. 2018 (jarní semestr)

Dánové jsou neobyčejně vlídný národ, obrovsky 
otevřený vůči okolnímu světu, s vyspělým sociál-
ním systémem a školstvím na vynikající úrovni. 
Pro studium v Dánsku nemusíte umět dánsky, 
s dobrou angličtinou se dostanete na fakulty 
špičkové úrovně.

Informace o programu
Studium v Dánsku probíhá na kvalitních školách 
a je zaměřeno více na učení praktických znalostí 
nutných v pracovním procesu než memorování 
pouček. Pro studenty z Evropské unie je výhodou 
školné zdarma. Výdaje studentů jsou celkově nízké, 
protože být studentem v Dánsku znamená mnoho 
sociálních výhod. Navíc při studiu je možné pracovat 
na zkrácený úvazek (15 hodin/týden) za hodinovou 
mzdu až 350 Kč.
Zahraniční studenti mají stejné výhody jako dánští 
občané – např. zdravotní pojištění zdarma, přístup 
do knihoven apod. Vyšší profesní vzdělání, tzv. 
Academic Profession Degree, trvá 2 roky s možností 

získat práci ihned po dokončení studia, popř. navá-
zat na dvouleté studium dalším rokem a půl a získat 
bakalářský titul. Instituty jsou převážně zaměřeny na 
ekonomické a technické směry a součástí studia může 
být stáž v dánské nebo zahraniční firmě. U některých 
programů je možný nástup v únoru (jarní semestr). Při 
vyplňování přihlášky můžete uvést až 8 škol/oborů. 
Studium v Dánsku není věkově omezené.

Kritéria pro přijetí
1. Úspěšně složená maturitní zkouška
2. Dobré školní výsledky
3. Přihláška
4.  Znalost angličtiny – je nutné doložit mezinárodní 

certifikát z angličtiny (IELTS – min. skóre 6.00)
5. Motivační dopis
6. Vysoká motivace/samostatnost

Cena nezahrnuje
• dopravu do Dánska a zpět
• náklady na místní dopravu
• náklady na ubytování a stravu
• pojištění
• kapesné 
• učebnice 

Cena zahrnuje
• poradenství při výběru školy
• asistenci při vypracování přihlášky
• komunikaci se školou ohledně vašeho přijetí ke studiu
• asistenci při zajišťování ubytování, pojištění, dopravy

Náklady na pobyt E EUR UR

ubytování* 340–600 měsíc

jídlo a doprava cca 200–400 měsíc

studijní materiály cca 500 semestr

Naše doporučení

   neplatí se školné – v rámci EU studium 
ZDARMA 

   vysoká kvalita vzdělávání

   výuka probíhá v angličtině

   kurzy dánštiny ZDARMA

   při studiu je možné pracovat

   do jedné přihlášky můžete uvést 
až 8 studijních oborů

Poplatek na pobyt EUR CZK

poplatek za zprostředkování 146 4 000 

 Austrálie – vyšší odborné a univerzitní studium

typ školy vyšší odborná škola 

věk 18+ let

ubytování
hostitelská rodina, vlastní 
ubytování

jazykové znalosti
dobrá znalost angličtiny – 
IELTS 5.5

požadované vzdělání
středoškolské vzdělání 
s maturitou

délka studia standardně 3 roky

termín uzávěrky
přihlášku je třeba odevzdat 3 
měsíce před začátkem studia

Cambridge International College v Austrálii se pyšní 
vysokou kvalitou vzdělávaní napříč všemi stupni 
programů. Dlouhá tradice a dobrá pověst ve výuce 
mezinárodních studentů řadí australské univerzity 
mezi 100 nejlepších univerzit na světě a zajišťuje 
tak pestré národností složení. Kampusy univerzity 
jsou dobře vybaveny a situovány v samotném centru 
obchodní oblasti. Výuka je zajištěna v malých 
studijních skupinkách pod dohledem zkušených 
lektorů. Navíc je na Austrálii pohlíženo jako na jednu 
z nejvíce přátelských a exotických zemí ze všech 
anglicky mluvících zemí. 

Bakalářské studium je možné absolvovat ve dvou 
městech – Melbourne a Perth

Melbourne – „australské zahradní město“
Melbourne není pověstné jen soupeřením se Sydney, 
ale převážně díky příjemné a přátelské atmosféře, 
která je protkána mnohými zajímavostmi. Charakteri-
zovat by se dalo třemi slovy: živé, pulzující a přívětivé. 

Nabízí bezpečný a cenově dostupný život a není divu, 
že bylo tři roky po sobě zvoleno za nejlepší město 
světa pro život.

Perth – „nejslunečnější město světa“
Perth je město přitažlivé pro své exotické klima, 
krásné pláže, uvolněný a klidný životní styl.  
V posledních letech zaznamenalo toto pulzující 
město výrazný vzestup pracovních příležitostí 
právě pro studenty. Díky tomu se z celé Austrálie stal 
právě Perth nejatraktivnějším městem pro evropské 
studenty.

Víza 
Žádost o australské studijní vízum se podává přes 
online systém ambasády. Informace o dokumen-
tech, které je potřeba dodat k žádosti vám sdělíme 
v rámci zařizování vašeho studijního pobytu. Popla-
tek za vízum činí 550 AUD + cca 6 AUD za platbu 
poplatku kartou online (k 1. 9. 2017). S vyřízením  
víz máme zkušenosti a rádi za vás žádost podáme.

V případě zájmu je možné studovat také na 
Southern Cross University v Sydney následující 
programy:

Master of Business Administration (MBA)
Master of Professional Accounting (MPA)

V případě zájmu se na nás prosím neváhejte kdyko-
liv obrátit, rádi vám zašleme detailnější informace 
společně s cenovou nabídkou. 

Cena programu AUD CZK EUR

školní rok od 20 720 373 000 14 295

CIC 
registrační poplatek

250 4 500 172

Naše doporučení

   australské vysokoškolské vzdělávání je 
vyhlášeno svou akademickou kvalitou

   na studium si můžete přivydělat, všichni 
držitelé studijního víza mohou pracovat 
na částečný úvazek během semestru 
a na plný úvazek během prázdnin

   možnost sestavení osobního studijního 
plánu, vysoká flexibilita programu

Při studiu  
možnost  

pracovat na
částečný úvazek
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1. Společná ustanovení
1.1. Společnost STUDENT AGENCY k.s., IČO: 253 17 075, sídlem v Brně, nám. 
Svobody 86/17, PSČ: 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl A, vložka č. 25842 (dále jen „SA“) vydává ve smyslu 
§ 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, 
tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“), které upravují práva a povinnos-
ti ve smluvních vztazích vznikajících při poskytování služeb SA třetím fyzic-
kým nebo právnickým osobám („klienti“). VOP jsou součástí každé smlouvy 
uzavřené mezi SA a klientem a určují část jejího obsahu, přičemž odchylná 
ustanovení ve smlouvě mají přednost před VOP. Klient provedením rezervace, 
objednávky či uzavřením smlouvy s SA souhlasí s tím, aby se práva a povinnosti 
klienta a SA řídily VOP účinnými k příslušnému datu rezervace, objednávky či 
uzavření smlouvy. Účinné znění VOP je uveřejněno na www.studentagency.cz,  
www.kralovna.cz, www.letenky.cz a dalších webových stránkách provozovaných 
SA, a jsou k dispozici na požádání v kterékoli provozovně SA. SA je oprávněna 
měnit VOP i za trvání smluvního vztahu s klientem, přičemž klientům se tato 
změna oznámí na webu SA spolu s aktuálním zněním VOP. V případě změny VOP, 
s níž klient nesouhlasí, zakládá jeho právo jeho smlouvu s SA písemně vypovědět 
ve lhůtě jednoho měsíce od zveřejnění oznámení o změně VOP na webu SA, a to 
doporučeným dopisem doručeným do sídla SA. V takovém případě má SA právo 
na náhradu již vynaložených nákladů na plnění služby pro klienta, příp. na storno 
poplatek stanovený pro danou smlouvu. Nevyužije-li klient tohoto práva, má se 
za to, že se změněnými VOP souhlasí a smluvní vztah se bude řídit změněnými 
VOP od marného uplynutí této lhůty. Změny jakékoli písemně sjednané smlouvy 
lze sjednat rovněž pouze písemnou formou.
1.2. Právní vztahy mezi SA a klienty se řídí právem České republiky („ČR“), 
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („NOZ“). 
Veškeré případné spory mezi SA a klienty budou řešeny obecnými soudy ČR.
1.3. Orgány pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:
a) v případě zprostředkování (zájezdů, ubytování, hotelů, letenek) – ČOI – www.coi.cz 
Ústřední inspektorát, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
Telefon: +420 296 366 360, Fax: +420 296 366 236
IČ: 00020869, DIČ: CZ00020869
b) v případě autobusové dopravy – Ministerstvo dopravy SOD vykonávají:
Ministerstvo dopravy http://www.mdcr.cz/cs/
- v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě osob.
https://jizdenky.studentagency.cz/web/smluvni-prepravni-podminky.html?0
Dopravní úřady
- ve svém správním obvodu ve všech věcech, které nenáleží Ministerstvu dopravy
c) v případě vlaků – Drážní úřad – www.ducr.cz/
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 – Vinohrady
d) řešení on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy na www stránkách 
zřízených Evropskou komisí: https://webgate.ec.europa.eu/odr
1.4. Komunikace mezi SA a klienty se uskutečňuje v českém jazyce, není-li 
dohodnuto jinak. Pro účely doručování klient souhlasí s:
a) doručováním na adresu, kterou uvede ve své objednávce či smlouvě, pokud 
písemně nesdělí SA jinou adresu pro účely doručování,
b) tím, že za doručenou zásilku se považuje i odmítnutí písemnosti klientem nebo 
její nepřevzetí a vrácení zpět SA; účinek doručení nastává okamžikem vrácení 
nedoručené zásilky do SA, 
c) doručováním na e-mailovou adresu klienta uvedenou v objednávce s účinky 
doručení písemné zásilky, a
d) tím, že kontaktní adresou SA je výlučně sídlo SA.
1.5. Klient odpovídá za věcnou i formální správnost své objednávky, zejména 
za správné uvedení svých osobních údajů, termínů a dalších podmínek význam-
ných pro služby poptávané u SA. SA neodpovídá za případnou škodu vzniklou 
v důsledku nesprávnosti údajů poskytnutých klientem. Při zadání poptávky či 
objednávky je klient povinen uvést specifické požadavky na poptávané služby, 
stejně jako uplatnit případnou slevu. Klient bere na vědomí, že později uplatněné 
specifické požadavky či slevy není možné při poskytnutí služby zohlednit. Klient 
rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické požadavky na poptávanou 
službu mohou být zpoplatněny dodatečnými poplatky, které nebyly zahrnuty 
v základní ceně služby. 
1.6. Odpověď klienta na nabídku SA, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo 
odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky 
na uzavření příslušné smlouvy. SA si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, 
která obsahuje nesprávné, rozporuplné nebo neúplné údaje klienta. SA je dále 
oprávněna odmítnout objednávku klienta, který opakovaně zasílá neúplné nebo 
nesprávně vyplněné objednávky, opakovaně bez důvodu nehradí sjednané zálohy 
či cenu objednané služby, opakovaně nezasílá podepsané dokumenty, nebo který 
je při osobní objednávce v provozovně SA pod vlivem omamných látek.
1.7. V případě smluv uzavřených prostřednictvím prostředků komunikace na 
dálku má klient, který je v postavení spotřebitele, právo od smlouvy odstoupit ve 
lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, s výjimkou případů, kdy již byla služba splněna, 
jedná-li se o smlouvu o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času 
a pokud SA tato plnění zajišťuje v určeném termínu, a dále jedná-li se o smlouvu 
o zájezdu nebo přepravě osob. Odstoupení nemusí být odůvodněno a stačí, je-li 
ve stanovené lhůtě odstoupení odesláno. 
1.8. V případě odstoupení od smlouvy v případech jiných než dle bodu 1.7 VOP 
je klient povinen uhradit SA storno poplatek stanovený pro příslušný druh služeb, 
a není-li stanoven, pak je povinen SA uhradit náklady, které SA vynaložila na 
plnění smlouvy do okamžiku, kdy jí bylo doručeno odstoupení klienta od smlouvy. 
Odstoupení musí být písemné, musí být doručeno do sídla SA doporučeným dopi-
sem a je účinné jeho doručením SA. Klient může pro odstoupení využít formulář 
pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto VOP. 

1.9. V případě uplatnění reklamace vad zprostředkovatelských služeb poskytnutých 
ze strany SA klientovi je klient oprávněn uplatnit reklamaci takovéto vady přímo 
u příslušné společnosti ze skupiny SA, s níž uzavřel příslušnou smlouvu, a to bez 
zbytečného odkladu ihned, jakmile takovou vadu zjistí. SA je povinna reklamaci 
vyřídit v souladu s příslušnými právními předpisy. SA neodpovídá za vadné poskyt-
nutí služby či její neposkytnutí z důvodů vyšší moci, případně pokud je reklamována 
služba, kterou pouze zprostředkovala. V takovémto případě je dána odpovědnost za 
vady či nedostatky poskytovateli zprostředkovávané služby. 
1.10. Klient je povinen uhradit cenu služeb objednaných od SA nebo prostřednic-
tvím SA zprostředkovaných ve lhůtě stanovené v příslušné smlouvě či potvrzení 
objednávky, a není-li taková lhůta stanovena, nejpozději do 14 dnů od uzavření 
smlouvy s SA. Cena služeb je uhrazena v den připsání sjednané ceny včetně 
všech příslušejících daní a poplatků na bankovní účet SA nebo v den složení ceny 
služeb v hotovosti na pokladně SA, pokud se tak stane do 17 hod. Platby připsané 
na účet SA nebo složené na pokladně SA po 17 hod jsou považovány za uhrazené 
v následující pracovní den. V případě přepočtu cizí měny na české koruny je pře-
počet proveden podle aktuálního kurzu DEVIZA – PRODEJ České spořitelny, a. s.  
ke dni vystavení faktury nebo zálohové faktury. V případě přepočtu české koruny 
na cizí měnu je přepočet proveden podle aktuálního kurzu DEVIZA – NÁKUP 
České spořielny, a. s. ke dni vystavení faktury nebo zálohové faktury.
1.11. Část ceny vybraných služeb lze uhradit také v poukázkách. Typy akcepto-
vaných poukázek a výčet služeb, na které lze tyto poukázky uplatnit, stejně jako 
výše částky, kterou lze poukázkami uhradit a další podmínky jsou uveřejněny na 
www.studentagency.cz, www.dovolena.cz a na dalších webových stránkách pro-
vozovaných SA. Poukázky lze uplatnit pouze v jejich plné výši, SA na ně nevrací. 
Poukázky nelze směnit za hotovost, a to ani v případě storna nebo nepotvrzení 
služby ze strany pořadatele zprostředkovávané služby. SA si vyhrazuje právo při 
akceptaci poukázek účtovat manipulační poplatek nebo těmto klientům nepo-
skytnout bonus.
1.12. V případě, že se klient dostane do prodlení s úhradou ceny služeb objedna-
ných od nebo prostřednictvím SA, je klient povinen uhradit vedle ceny objednané 
služby rovněž úrok z prodlení stanovený zvláštním právním předpisem, storno 
poplatky a případnou smluvní pokutu sjednanou pro danou službu. SA je opráv-
něna svoji pohledávku na úhradu úroků z prodlení, storno poplatků a smluvní 
pokuty započíst vůči případným pohledávkám klienta vůči SA.
1.13. Klient bere na vědomí a souhlasí, že veškeré telefonické hovory mezi 
klientem a SA mohou být monitorovány a že SA provádí měření návštěvnosti 
svých webových stránek.
1.14. Klient uděluje souhlas SA, včetně společností náležejících do skupiny 
STUDENT AGENCY Holding, a. s., ke shromažďování, uchování a zpracování 
osobních údajů jím poskytnutých SA (také „správce“) pro účel stanovený níže. 
V případě, že klient uzavírá smlouvu ve prospěch třetích osob, podpisem smlou-
vy potvrzuje, že je těmito třetími osobami ve smlouvě uvedenými zmocněn 
k poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu ke shromažďování, 
uchování a zpracování jejich osobních údajů. Klient souhlas uděluje pro všechny 
údaje poskytnuté klientem ve smlouvě a dokumentech s ní souvisejících, a to 
po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Klient prohlašuje, že si je 
vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů. Prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány 
dobrovolně.
1.15. Klient (také „subjekt údajů“) může požádat správce o informaci o zpracová-
ní svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci bez zbytečného odkla-
du subjektu údajů předat. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že 
správce provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 
jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li 
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat 
správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat 
o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-
li správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro 
ochranu osobních údajů.
1.16. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
jsou všechny údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem zajiš-
tění služeb poptávaných klientem a dále nabízení zboží a služeb nabízených SA 
a společnostmi náležejícími do skupiny SA subjektu údajů. Všechny uvedené 
údaje budou shromažďovány, zpracovány a uschovány též pro účely zasílání 
obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků 
podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, 
a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že 
si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány). Subjekt 
údajů dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další 
osobní údaje. Sumarizované údaje mohou být použity správcem pro statistické 
účely, a to pro vnitřní potřebu správce.
1.17. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbyt-
ném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, 
k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které 
zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou 
povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního 
poměru nebo prací.
1.18. Tyto VOP se nevztahují na:
i. Práva a povinnosti mezi klientem a pořadatelem zájezdu při poskytování zájez-
du dle smlouvy o zájezdu uzavřené prostřednictvím SA. Uvedené vztahy se řídí 
podmínkami daného pořadatele zájezdu.
ii. Vztahy mezi klientem a pojišťovnou, a to ani v případě sjednání pojištění 
prostřednictvím SA. Klient je povinen se seznámit s pojistnou smlouvou včetně 

Všeobecné obchodní podmínky
společnosti STUDENT AGENCY k. s. 

všeobecných pojistných podmínek a v případě potřeby se obracet přímo na   
pojišťovnu.
iii. Práva a povinnosti mezi klientem a dopravcem při uskutečňování letecké pře-
pravy osob (dále jen „Letecká přeprava“), kterou pro klienta zprostředkuje SA, ani 
na poskytování služeb dopravcem souvisejících s Leteckou přepravou. Uvedené 
vztahy se řídí podmínkami daného dopravce.
iV. Práva a povinnosti mezi klientem a poskytovatelem ubytování a jiných jednotli-
vých služeb cestovního ruchu, které pro klienta zprostředkuje SA. Uvedené vztahy 
se řídí podmínkami daného poskytovatele.
V. Práva a povinnosti mezi klientem a autopůjčovnou, u níž klientovi společnost 
SA zprostředkuje pronájem automobilu. Uvedené vztahy se řídí podmínkami 
dané autopůjčovny.
Vi. Práva a povinnosti mezi klientem a provozovatelem parkovacích ploch, u níž 
klientovi společnost SA zprostředkuje parkování. Uvedené vztahy se řídí podmín-
kami daného provozovatele parkoviště.
Vii. Práva a povinnosti mezi klientem a dopravcem, který zajišťuje přepravu, pro 
niž klientovi společnost SA zprostředkuje autobusové či vlakové jízdenky, jedná-li 
se o společnost nepatřící do skupiny STUDENT AGENCY Holding, a.s. Uvedené 
vztahy se řídí podmínkami daného dopravce.
Viii. Práva a povinnosti mezi klientem a společností, která pro klienta umožňuje 
pobyt v salónku na letišti či v konferenčních prostorech, a to ani v případech 
zajištění těchto služeb u společnosti SA. Uvedené vztahy se řídí podmínkami 
společností provozujících tyto prostory.
ix. Práva a povinnosti mezi klientem a společností, která klienta přepravuje taxi, 
a to ani v případech zajištění těchto služeb u společnosti SA. Uvedené vztahy se 
řídí podmínkami společností zajišťující přepravu.
1.19. SA se pro účely VOP rozumí rovněž společnosti ze skupiny STUDENT 
AGENCY Holding a.s., není-li výslovně uvedeno jinak a dovoluje-li to význam 
příslušného ustanovení.

6. Podmínky pro zprostředkování studijních pobytů v zahraničí
6.1. SA nabízí klientům možnost zprostředkování studijního pobytu v zahraničí 
(„pobyt“) pořádaného pořadatelem dle výběru klienta jménem a na účet klienta 
na základě smlouvy o zprostředkování.  
6.2. Klient bere na vědomí, že SA není pořadatelem pobytu a z tohoto důvodu 
neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění pobytu ani za způsobení úrazu, 
onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku klienta v souvislosti 
s pobytem. 
6.3. Klient bere na vědomí, že:
a) ubytováním v  ostitelské rodině se rozumí ubytování v soukromí, přičemž hosti-
telskou rodinu může představovat i samostatně žijící osoba,
b) ceny pobytů uvedené v cenících SA mají pouze informativní charakter a nejsou 
závazné. Závazná cena pobytu bude uvedena ve smlouvě o zprostředkování, a to 
včetně příslušné DPH a ve měně, která odpovídá státu, ve kterém se má pobyt 
uskutečnit, spolu s přepočtem na české koruny dle aktuálního směnného kurzu,
c) SA má právo zvýšit cenu pobytu i po uzavření smlouvy o zprostředkování 
v případě, že cenu zvýší pořadatel pobytu. V takovém případě má klient právo na 
potvrzení organizátora pobytu o takovém navýšení,
d) SA má právo zvýšit cenu za dopravu na místo pobytu, jestliže po uzavření 
smlouvy zvolený dopravce zvýší cenu, např. z důvodu sezónních výkyvů v cenách 
letenek. Rovněž tak může dojít ke změnám termínů odjezdu a příjezdu. SA je 
povinna o těchto skutečnostech klienta neprodleně informovat,
e) klient nemá právo na poskytnutí slevy z ceny pobytu za dny, kdy výuka nepro-
bíhá z důvodu státního nebo místního svátku,
f) v případě, že klient bude vyhoštěn ze země studijního pobytu, bude mu udělen 
zákaz v této zemi pobývat či bude vyloučen z příslušného studijního programu, 
nemá nárok na vrácení ceny pobytu ani její části,
g) v případě pochybností se má za to, že daný pobyt a doplňkové služby odpoví-
dají standardním podmínkám pořadatele studijního programu a poskytovatelů 
příslušných služeb,
h) fotografie použité v propagačních materiálech SA mají pouze ilustrativní charakter. 
6.4. Smlouva o zprostředkování mezi SA a klientem je uzavírána písemně nebo 
konkludentně uhrazením ceny pobytu nebo zálohy vyčíslené v zálohové faktuře 
klientem. V případě takového konkludentního uzavření smlouvy o zprostředko-
vání je klient povinen doručit SA bez zbytečného odkladu klientem podepsané 
písemné vyhotovení smlouvy o zprostředkování. Pokud tak klient neučiní do 14 
dnů od konkludentního uzavření smlouvy o zprostředkování, je SA oprávněna od 
smlouvy od zprostředkování odstoupit a z přijaté platby si ponechat manipulační 
poplatek 15 %, maximálně však 1 000 Kč, jako paušální náhradu vzniklých 
nákladů.
6.5. Uzavřením smlouvy o zprostředkování se SA zavazuje pro klienta zprostřed-
kovat pobyt specifikovaný ve smlouvě o zprostředkování a klient se zavazuje SA 
uhradit odměnu za zprostředkování a cenu pobytu, popř. cenu klientem požado-
vaných doplňkových služeb.
6.6. Uzavřením smlouvy o zprostředkování klient potvrzuje, že se seznámil se 
všemi informacemi týkajícími se pobytu, které mu byly poskytnuty ze strany SA 
nebo které jsou dostupné na webových stránkách SA.
6.7. Klient je povinen uhradit cenu pobytu a odměnu SA ve lhůtách a výši 
stanovené ve smlouvě o zprostředkování, a to na základě faktury vystavené SA. 
6.8. V případě, že se kurz české koruny vůči měně, ve které je stanovena cena 
pobytu, ke dni úhrady faktury zvýší o více než 5 % oproti dni vystavení zálohové 
faktury, je klient povinen SA doplatit vzniklý kurzový rozdíl v celé výši. V případě, 
že tak klient neučiní do pěti dnů, je SA oprávněna od smlouvy o zprostředkování 
odstoupit a klient je povinen uhradit storno poplatky pobytu dle těchto VOP. 
6.9. V případě, že se kurz české koruny vůči cizí měně, ve které je stanovena cena 
pobytu, ke dni úhrady faktury sníží o více než 5 % oproti dni vystavení zálohové 
faktury, má klient právo na vrácení vzniklého kurzového rozdílu od SA.
6.10. SA je oprávněna stanovit splatnost tak, aby byla celková cena a odměna 
uhrazena před nástupem na pobyt. Jestliže je doba splatnosti kratší než tři dny, 
je SA povinna na to klienta upozornit. 

6.11. Klient má možnost zvolit úhradu ceny pobytu ve dvou splátkách, a to 25 % 
ceny splatné do 14 dnů od vystavení faktury a zbylých 75 % ceny nejpozději šest 
týdnů před plánovaným nástupem na pobyt. V případě poskytnutí speciálních 
nabídek/slev ze strany SA mohou být splatnosti upraveny jinak v podmínkách 
získání této speciální nabídky/slevy.
6.12. SA je povinna rezervovat pro klienta vybraný pobyt do sedmi pracovních 
dnů od uhrazení ceny pobytu nebo zálohy a odměny SA. Jestliže je doba od uza-
vření smlouvy o zprostředkování a nástupem na pobyt kratší než 10 dnů, je SA 
povinna tuto rezervaci provést bez zbytečného odkladu, avšak ne dříve, než klient 
uhradí cenu pobytu a odměnu SA. 
6.13. SA informuje klienta:
a) na žádost klienta o průběhu zprostředkování pobytu, vždy ve lhůtě potřebné 
pro zjištění požadovaných informací,
b) v případě potvrzení rezervace pobytu pořadatelem takového pobytu bez zby-
tečného odkladu,
c) v případě nepotvrzení rezervace pobytu pořadatelem takového pobytu bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však sedm dní před plánovaným nástupem na 
pobyt, to neplatí, je-li smlouva s klientem uzavřena v době kratší než sedm dní 
před plánovaným nástupem na pobyt. V takovém případě SA nabídne klientovi 
alternativní termín či pobyt jako takový. Pokud klient s navrhovanou alternativou 
nesouhlasí, má právo odstoupit od smlouvy o zprostředkování. SA je pak povinna 
vrátit klientovi již uhrazenou část ceny pobytu.
6.14. V případě potvrzení rezervace pořadatelem pobytu je SA povinna doru-
čit klientovi dokumenty potřebné pro nástup na pobyt před tímto plánovaným 
nástupem.
6.15. Klient je povinen zejména:
a) v dostatečném časovém předstihu před plánovaným nástupem na pobyt zkon-
trolovat platnost cestovního dokladu a ověřit podmínky vstupu do všech cílových 
a tranzitních destinací, zejména vstupní formality a vízové požadavky. Klient 
bere na vědomí, že SA ani pořadatel pobytu nenesou odpovědnost za případnou 
škodu vzniklou v důsledku odmítnutí vstupu klienta do země cílové nebo tranzitní 
destinace či odmítnutí odbavení k přepravě do takové destinace,
b) zajistit si potřebná pobytová a tranzitní víza.,
c) zajistit, aby splňoval zdravotní či jiné požadavky potřebné pro cestu či pobyt ve 
všech cílových i tranzitních destinacích,
d) řídit se pokyny pořadatele pobytu,
e) v průběhu pobytu se chovat tak, aby neporušoval obecně závazné právní 
předpisy dané země, pravidla studijního programu stanovená organizátorem, 
nezasahoval neoprávněně nebo nedůvodně do práv ostatních účastníků pobytu, 
a aby nepoškozoval dobré jméno SA.
6.16. Klient bere na vědomí, že v případě, že se jím vybraný konkrétní pobyt 
nenaplní, může mu pořadatel pobytu změnit typ pobytu na adekvátní náhradu. 
Pokud je klientovi poskytnuta adekvátní náhrada pobytu, nemá nárok na odstou-
pení od smlouvy o zprostředkování, vrácení ceny pobytu ani její části.
6.17. Klient má právo požadovat změnu podmínek pobytu. Je-li požadovaná 
změna možná, má SA nárok na náhradu veškerých nákladů, které vynaloží na 
zajištění takové změny.
6.18. Klient má právo objednaný pobyt zrušit, a to doporučeně zaslaným ozná-
mením na adresu sídla SA. V takovém případě je klient povinen SA uhradit 
následující storno poplatky:
a) zruší-li klient pobyt více než 30 dní před plánovaným nástupem na pobyt, je 
povinen zaplatit storno poplatek až do výše 20 % celkové ceny pobytu a až do 
výše 100 % ceny doplňkových služeb,
b) zruší-li klient pobyt v období 30–5 dní před plánovaným nástupem na pobyt, 
je povinen zaplatit storno poplatek až do výše 50 % celkové ceny pobytu a až do 
výše 100 % ceny doplňkových služeb,
c) zruší-li klient pobyt méně než 4 dny před plánovaným nástupem na pobyt, 
popř. po nástupu na pobyt, je povinen zaplatit storno poplatek až do výše 100 % 
celkové ceny pobytu a až do výše 100 % ceny doplňkových služeb.
Při stanovení výše storno poplatků se vychází z ceny včetně DPH. 
6.19. Klient je povinen uhradit storno poplatek v příslušné výši i v případě, že na 
pobyt nenastoupí z důvodů na jeho straně nebo z důvodu uvedení nesprávných 
údajů poskytnutých pro účely zprostředkování pobytu SA.
6.20. Je-li podmínkou pro účast klienta na pobytu získání víza a klient je neobdrží 
nejméně 14 dní před plánovaným nástupem na pobyt, smlouva o zprostředko-
vání pozbývá platnosti a SA má nárok na storno poplatek až do výše 4 500 Kč  
a až 100 % ceny doplňkových služeb. Pokud vízum vyřizovala SA, je klient 
povinen uhradit SA všechny náklady vynaložené v souvislosti s vyřizováním víza 
pro klienta. 
6.21. Pobyt se považuje za zrušený dnem, kdy je SA doručeno písemné oznámení 
klienta o zrušení pobytu. Smlouva o zprostředkování k tomuto dni zaniká.
6.22. Právo SA na úhradu storno poplatku vzniká ke dni zániku smlouvy o zpro-
středkování nebo k plánovanému dni nástupu na pobyt, podle toho, co nastane 
dříve. Výši storno poplatku včetně částky, kterou si ponechává z již uhrazené 
ceny, se SA zavazuje klientovi písemně oznámit. Storno poplatek je splatný do tří 
dnů od písemného oznámení SA klientovi.
6.23. SA je povinna být klientovi, resp. účastníkovi pobytu, k dispozici na telefonu 
v rámci standardní pracovní doby SA pro řešení problémů, které v průběhu stu-
dijního pobytu nastanou. 
6.24. V případě zjištění vad pobytu oproti smlouvě nebo těmto VOP má klient 
právo uplatnit reklamaci pobytu u pořadatele pobytu přímo nebo prostřednictvím 
SA, a to v průběhu pobytu. Klient má právo na sjednání nápravy a pokud to není 
možné, na přiměřenou slevu z ceny pobytu. Výši slevy stanoví pořadatel pobytu ve 
spolupráci s SA. Pokud klient reklamaci neuplatní v průběhu pobytu, má se za to, 
že pobyt nevykazoval žádné vady. Klient bere na vědomí, že po skončení pobytu 
jsou jakékoli výhrady klienta k pobytu nebo doplňkovým službám bezpředmětné. 
Reklamaci týkající se dopravy při zpáteční cestě po skončení pobytu může klient 
uplatnit v souladu s obchodními podmínkami příslušného dopravce, jinak bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců po ukončení dopravy.



Brno
Centrála pro ČR a SR sídlí v samém centru města Brna. 
Cestovní kancelář pro ČR i SR.
Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 86/17, 602 00 Brno 
infolinka 800 100 300, info@studentagency.cz 
www.studentagency.cz

Praha 
Pobočka v Praze sídlí na ulici Revoluční,  
jen 350 m od obchodního centra Palladium. 
Revoluční 25/767, 110 00 Praha  
tel. 224 999 600, fax 224 999 690
infolinka 800 600 600, praha@studentagency.cz  
www.studentagency.cz

Plzeň
Pobočka sídlí v centru města.
nám. Republiky 9, 301 00 Plzeň 
tel. 377 333 222, fax 377 333 200
plzen@studentagency.cz, www.studentagency.cz

Ostrava
Pobočka sídlí v centru města. 
Nádražní 1, 702 00 Ostrava 
tel. 595 155 555, fax 595 155 550 
ostrava@studentagency.cz, www.studentagency.cz

České Budějovice
Pobočka sídlí na hlavní pěší zóně na Lannově třídě.
Lannova 27, 370 01 Č. Budějovice 
tel. 386 111 000, fax 386 111 001 
cb@studentagency.cz, www.studentagency.cz

Liberec
Pobočka sídlí v centru města. 
Pražská 31, 460 01 Liberec 
tel. 485 388 888, fax 485 388 800 
liberec@studentagency.cz, www.studentagency.cz

Hradec Králové
Pobočka sídlí v cen tru města.
Čelakovského 11, 500 02 Hradec Králové 
tel. 495 000 495, fax 495 000 496 
hk@studentagency.cz, www.studentagency.cz

Zlín
Pobočka sídlí v centru města v blízkosti nám. Míru.
Štefánikova 2464, 760 01 Zlín 
tel. 577 005 770, fax 577 005 775 
zlin@studentagency.cz, www.studentagency.cz

Olomouc
Pobočka sídlí v centru města.
Riegrova 28, 779 00 Olomouc 
tel. 585 208 030, fax 585 208 031 
olomouc@studentagency.cz, www.studentagency.cz

Karlovy Vary
Pobočka sídlí v centru naproti ČSOB.
T. G. Masaryka 58/34, 360 01 Karlovy Vary 
tel. 353 176 333, fax 353 176 330 
karlovyvary@studentagency.cz, www.studentagency.cz

SR Bratislava 
Pobočka sídli v centre mesta.
Obchodná 48, 811 06 Bratislava 
tel. +421 220 50 20 50, fax +421 299 99 00 50  
infolinka 0800 121 121, bratislava@studentagency.sk 
www.studentagency.sk

SR Košice 
Pobočka sídli neďaleko Dómu sv. Alžbety  
blízko centra. 
Mlynská 11, 040 01 Košice 
tel. +421 55 22 40 050, fax +421 55 224 00 57 
kosice@studentagency.sk, www.studentagency.sk
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Jazykové pobyty
Pro začátečníky i pokročilé.

Krátkodobé i dlouhodobé.
Vyšší odborné školy a univerzity.

Studium 
V Austrálii a na Novém Zélandu  

s možností práce. 
Na střední škole a univerzitě v zahraničí.

Pracovní pobyty
Krátkodobé, dlouhodobé,
s možností studia.
Evropa, USA, Kanada a Nový Zéland

Au pair pobyty v USA a Evropě
Standardní, kombinované se studiem.

Školní zájezdy
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CESTUJTE ZA VZDĚLÁNÍM
  Jazykové pobyty v zahraničí pro dospělé
  Jazykové pobyty v zahraničí pro děti a mládež
  Studium na střední škole a univerzitě v zahraničí
  Jazykové pobyty v zahraničí pro profesionály
  Školní zájezdy

VYJEĎTE S NÁMI ZA PRACÍ A ZÁŽITKY
  Au pair pobyty v Evropě a USA
  Pracovní pobyty v Evropě a USA
  Work and Travel USA
  Working Holiday v Kanadě a na Novém Zélandu

NAVšTIVTE NÁS NA NAšICh PobočKÁCh

 www.jazykovepobyty.cz, www.studentagency.cz, www.studentagency.sk

 highschool@studentagency.cz, highschool@studentagency.sk, uni@studentagency.cz

 800 100 300 (CZ), 0800 121 121 (SK)

 Jazykové pobyty v zahraničí
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