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STŘEDNÍ ŠKOLY
v zahraničí
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ÚVOD

MILÍ STUDENTI, VÁŽENÍ RODIČE,

USA

KANADA

důvodů, proč se vydat studovat do zahraničí, bychom zde
mohli vyjmenovat nespočet. Studium v zahraničí je totiž
skvělou investicí do budoucnosti a příležitostí k nabití cenných
zkušeností. Studenti získávají potřebnou jistotu ke komunikaci
v cizím jazyce, větší rozhled a zároveň se osamostatní.
Nedílnou součástí jsou ale i nezapomenutelné zážitky,
navázání nových přátelství a poznání kulturních odlišností.
Studovat v zahraničí je tím nejlepším rozhodnutím,
jaké můžete udělat pro svoje vzdělání i celkový rozvoj.

IRSKO
ANGLIE
BELGIE

FRANCIE

ŠPANĚLSKO

NEMĚCKO

ITÁLIE

střední školu do celého světa!

Vyjeďte s námi studovat

S výběrem studijního pobytu, na který budete vzpomínat
celý život, vám kdykoliv rádi poradíme a zodpovíme všechny
vaše dotazy. Přijďte za námi na pobočku STUDENT AGENCY,
kontaktujte nás přes formulář na webu nebo nám zavolejte.
Těšíme se na vás!

Radim Jančura
a tým Jazykových pobytů
STUDENT AGENCY
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NOVÝ ZÉLAND

Navažte díky Facebooku STUDENT AGENCY kontakty
s ostatními účastníky středoškolských 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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Tiskové chyby v katalogu vyhrazeny.

PROČ VYCESTOVAT ZA STUDIEM DO ZAHRANIČÍ?

Máme
zkušenosti
už 25 let

1 Seznámíte se s novou kulturou
Vyjet jednou za rok na dovolenou do zahraničí je jistě velmi
příjemný a zajímavý zážitek, ale proto, aby člověk skutečně
porozuměl jinému způsobu života, uvažování a zvykům to
úplně nestačí. Při studiu v zahraničí se stanete součástí místní
komunity, zapojíte se do životů vašich nových spolužáků
i hostitelské rodiny a poznáte tamní kulturu se vším všudy.

3 Zlepšíte se v cizím
jazyce
Sedět ve školní lavici
a opakovat si slovíčka vás už
nebaví? Jazyk se dá učit přeci
i jiným způsobem – a jak lépe
a intenzivněji, než přímo mezi
rodilými mluvčími v podobě
vašich vrstevníků. Už po
několika týdnech v zahraničí
nebudete cizím jazykem pouze
mluvit, ale začnete v něm
i přemýšlet a snít.

6 Poznáte nové přátele

4 Vyzkoušíte si jiné
přístupy ke studiu
Každá země má svůj
vlastní specifický systém
vzdělávání, a vyzkoušet si
jiné přístupy než ty naše,
je jistě nedocenitelnou
výhodou nejen pro další
studium. V zahraničí se
ke studiu často přistupuje
praktičtěji, studenti
vypracovávají různé
zajímavé projekty, jsou
vedeni ke kritickému
myšlení a větší míře
samostatnosti.

2 Osamostatníte se
Ačkoli odloučení od rodiny
a přátel může znít na
začátku téměř nemožně,
rozhodně se tím nenechte
odradit. Teprve když
opustíte pohodlí svého
domova, začíná ta pravá
cesta za dobrodružstvím,
sebepoznáním a osobním
rozvojem.

5 Získáte
nedocenitelné
zkušenosti
Každá situace, se kterou
se budete během svého
pobytu muset vypořádat,
vás posune o krok dál.
Zážitky nás formují a mění,
a dělají z nás ty, kým jsme.

Na střední škole v zahraničí
se seznámíte nejen s místními
studenty, ale i se studenty
z celého světa, kteří se stejně jako
vy rozhodli pro cestu plnou zážitků
a vzdělávání se zábavnější formou.
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Komplexní
servis

infolinka zdarma 542 424 242 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

Výběr země
Nonstop
helplinka

PROČ
PRÁVĚ
MY?

Pobočky
po celé ČR

Vzdělávací systémy se u jednotlivých zemí liší.
Proto je dobré si předem promyslet co od střední školy
v zahraničí očekáváte. Pro budoucí studium na vysoké
škole v zahraničí doporučujeme instituce s nejvyšším
standardem, za které jsou považovány soukromé
a vybrané státní školy ve Velké Británií, Irsku, příp.
Elitní soukromé střední školy v USA a ve Španělsku.
Vysokou kvalitu nabízí také většina středních škol
v Austrálii, na Novém Zélandu, ve Francii či Německu.

Typy škol
Zkušení
prodejci

Bezplatná
infolinka

Vše vám
vyřídíme

Doprava
Součástí našeho servisu je pomoc
se zajištěním dopravy. Leteckou či
autobusovou dopravu je možné začít řešit
v momentě kdy je známa lokalita a termín
odletu. Na dopravě se domluvíte s Vaším
prodejcem, se kterým pobyt vyřizujete.
Dopravu si účastník hradí sám.

Ubytování a strava v rodině
Velká část středních škol nabízí ubytování
v hostitelské rodině, která poskytuje
studentům stravování formou snídaně
a večeře, v některých zemích i obědy.
Hostitelské rodiny jsou nejlepší možností jak
poznat místní kulturu a zlepšit si jazykové
znalosti. Vybrané soukromé a některé stání
školy nabízejí ubytování ve školní rezidenci.
Ubytování bývá často součástí areálu školy,
takže umožňuje studentům trávit volný čas
s vrstevníky. V případě vysokoškolského
studia zajistíme konkrétní možnosti ubytování
dle vybrané univerzity.

V zahraničí s námi můžete studovat na soukromých
či státních středních školách, univerzitách či vyšších
odborných školách.
Soukromé školy doporučujeme motivovaným
studentům, kteří si chtějí rozšířit znalost cizí řeči, své
vědomosti a rozvíjet i svůj talent a osobnost.
U státních škol můžete počítat s běžným
středoškolským stupněm náročnosti výuky. Studenti
navštěvují školu s vrstevníky dané země a užívají si
plno mimoškolních aktivit.

Cena pobytu
Poplatky za studium na střední škole jsou ovlivňovány
typem programu nebo konkrétními školami. Programy
fungující na principu dobrovolnických hostitelských
rodiny jsou méně finančně náročné, ve většině
případů nenabízejí možnost výběru místa ani školy
a obecně jsou velmi málo flexibilní.
K celkové ceně programu je třeba u vízových zemích
počítat s poplatkem za vyřízení víz. Dále je třeba
počítat s náklady na dopravu, kapesným, popřípadě
s volitelnými příplatky (např. výběr regionu atd.).

Pojištění Allianz
Cestovní pojištění si účastník hradí sám. U vybraných
programů je třeba mít pojištění v rámci dané země.
Jiné umožňují vlastní cestovní pojištění. Obě varianty
pojištění Vám rádi zajistíme. V rámci cestovního
pojištění spolupracujeme s pojišťovnou Allianz,
se kterou máme velmi dobré zkušenosti. Více
informací o pojištění Vám sdělí Váš prodejce.
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POSTUP VYŘÍZENÍ

OTÁZKY FAQ

OTÁZKY - Q&A
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1

Rozhodnutí
vycestovat

2

Rok plný

STŘEDNÍ
ŠKOLY
V ZAHRANIČÍ

Zjištění
informací

dobrodružství
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POSTUP
VYŘÍZENÍ

Letenky
a víza

3

Faktura
a podpis
smlouvy

6
Předodjezdová

schůzka

4

Vyplnění
přihlášky

5

Potvrzení
o umístění

Kde je možné studovat
střední školu na půl roku?
Prakticky kdekoliv, to
znamená, že za studiem je
možné vycestovat do Velké
Británie, Irska, Německa,
Francie, Belgie, Itálie či do
Španělska. Nesmíme ale
zapomenout ani na velmi
oblíbené lokality pro studium,
jakými jsou USA či Austrálie
nebo Nový Zéland.
Když chci studovat střední
školu v zahraničí, musím
umět jazyk?
Student je zařazen do
daného ročníku na vybrané
střední škole, kde studují
rodilí mluvčí. Výuka probíhá
v daném jazyku a je proto
potřeba, aby už před
odjezdem byl student
schopný jazyk používat
v běžných situacích a uměl
s ním pracovat i při studiu.
Jak probíhá přihlášení se
na studium?
Domluvte si schůzku
na některé z našich
poboček, nebo telefonní
hovor, vyberete si typ
programu a domluvíte se na
jazykovém testu. Následně
se vyplňuje přihláška
k pobytu, společně
s odevzdáním přihlášky
pro vás připravíme i fakturu
a smlouvu. Po tom, co bude
studium potvrzeno, obdržíte
informace o umístění
a přesné datum nástupu.
Následně vám pomůžeme
zajistit víza a dopravu.
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Kdy se musím přihlašovat?
Každá země má nastavený
systém přihlašování jinak většinou je třeba přihlášku
poslat nejpozději 4 měsíce
před plánovaným nástupem!
Musím přerušit studium na
své střední škole?
Rozhodnotí o přerušení
studia záleží na vedení dané
školy. V případě, že vás škola
nemůže vést jako studenta
a vy studium přerušíte, je
třeba si na zahraniční střední
škole po příjezdu zažádat
o potvrzení o studiu a poslat
ho rodičům do ČR. Ti ho
na Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy
odevzdají společně
s vyplněnými dokumenty,
které jsou přístupné na
stránkách MŠMT, nebo vám
je na požádání pošle váš
prodejce či koordinátor.
Kde budu bydlet?
Student si může zvolit
mezi studentskou rezidencí
nebo hostitelskou rodinou.
V případě volby hostitelské
rodiny si rodina vybírá
studenta na základě poslané
přihlášky. Před odjezdem
obdržíte podrobný popis
ubytování, společně
s kontakty na rodinu,
abyste se mohli ještě před
příjezdem seznámit.
Kam jezdí studenti
nejčastěji?
Nejvíce studentů odjíždí do
USA, a to na různé typy
programů.

Jak probíhá studium?
Každý student si zapíše
předměty, dochází do školy,
plní úkoly, projekty, účastní
se sportovních aktivit
i dalších aktivit pořádaných
školou - po celou dobu
pobytu je právoplatným
studentem školy, což
s sebou nese kromě
všech radostí (jako účast
na plesech, fandění na
zápasech) i starosti (plnění
termínů, odevzdávání prací).
Jaké jsou hostitelské
rodiny?
Každá rodina, která
ubytovává studenty, je jiná.
Někteří bydlí ve velkých
domech, jiní v bytech,
některá rodina má domací
mazlíčky, jiná je nemá.
Student se po dobu pobytu
stává součástí rodiny pomáhá s domácími
pracemi, jezdí se členy
rodiny na výlety, navštěvuje
rodinné oslavy.
Budu po návratu dělat
rozdílové zkoušky?
O možnosti pokračování
v rámci studia rozhoduje
vždy ředitel/ka každé střední
školy. Některé školy umožňují
studentům pokračovat
ve studiu se "svou" třídou
po absolvování rozdílových
zkoušek, některé požadují
po studentech absolvování
vynecháného ročníku.
Napadají vás další dotazy?
Ozvěte se přímo nám!
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USA

USA
STŘEDNÍ ŠKOLA JAKO VYSTŘIŽENÁ
Z FILMOVÉHO PLÁTNA

Ať už jste fanouškem filmů a seriálů
z amerického školního prostředí
nebo byste chtěli jednoduše
zakusit jaké je žít život amerického
teenagera, jste na správné straně
tohoto katalogu. Staňte se i vy
fanouškem amerického fotbalu
a vylepšete si svoji angličtinu.
Zažijte svůj americký sen na
některé z tamních high school.
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ
Uchazeč musí být studentem střední školy ve věku 15 –18,5 let s průměrným prospěchem ne horším než
3. Musí se učit angličtinu nejméně 3 roky. Jazykovou vybavenost uchazeče ověřujeme testem ELTIS.
Předpokladem je vysoká motivace za cílem poznání nové kultury a dobrý zdravotní stav.
Americké školy mohou vyžadovat doplnění potřebných očkování.
UMÍSTĚNÍ A OBLAST POBYTU
To, kde svůj pobyt strávíte, záleží na dobrovolnické hostitelské rodině, která si vás vybírá na základě
pečlivě vyplněné přihlášky. Dle toho se pak odvíjí i střední škola, do jejíhož života se zapojíte. Doba
umístění je individuální a může se tedy stát, že student obdrží informace o rodině a škole až několik dní
před odletem do USA, nejpozději však do 15. září 2020
JAK TO VYPADÁ VE ŠKOLE?
V americkém vzdělávacím systému studenti nejsou hodnoceni pouze na základě testů, záleží také na
plnění úkolů, domácí přípravě a aktivitě ve vyučování. Kromě povinné angličtiny a historie jsou v nabídce
také matematika, fyzika, chemie, umění, hudební výchova, tělesná výchova, filozofie a cizí jazyk.

POTŘEBUJI VÍZA?
Student cestuje na J -1 vízum,
pro které dodáme potřebné
dokumenty – formulář DS - 2019
a doklad o zaplacení SEVIS.

Typ školy

Věk

Ubytování

Jazykové znalosti

státní střední škola

15 –18,5 let

dobrovolnické hostitelské rodiny v
menších městech a vesnicích
v USA, školní rezidence

min 3 roky studia
angličtiny,
zvládnutí testu ELTIS

Délka pobytu

Víza

Odlety / nástupní termín

Uzávěrka přihlášek

pololetí nebo
školní rok

J -1 vízum

červenec - září 2020
a leden - únor 2021

duben 2020

USD

CZK

EUR

Pololetí – odevzdání přihlášky do 15. 11. 2019

4 890

110 025

5 379

Školní rok – odevzdání přihlášky do 15. 11. 2019

4 890

110 025

5 379

Školní rok – odevzdání přihlášky do 15. 1. 2020

5 265

118 463

5 792

Školní rok – odevzdání přihlášky do 29. 3. 2020

5 490

123 525

6 039

Příplatek za region do 15. 2. 2020

1 200

27 000

1 320

Příplatek za konkrétní stát

1 700

38 250

1 870

Cena pobytu od

PARTNERSKÉ ORGANIZACE
CIEE

Nacel Open Door

AYUSA

Školení v NY s delegátem
ze Student Agency

Školení v Chicagu

Online přihláška

Online přihláška

Možný semestr od ledna

Sleva při zajištění vlastní
hostitelské rodiny v USA

UBYTOVÁNÍ A STRAVA
Během pobytu se studenti seznámí s odlišnostmi kultury, životního stylu a školního systému a také se
zapojí do života hostitelské rodiny a komunity, ve které se rodina pohybuje. Hostitelské rodiny jsou
dobrovolníci ze střední a nižší střední vrstvy obyvatel. Rodiny pocházejí z menších komunit, a studenti
jsou umístěni v malých městech nebo na venkově. Studentům je zajištěna polopenze přes školní
týden a plná penze o víkendech.
ODLETOVÉ TERMÍNY
Odletové termíny jsou v průběhu srpna / září 2020. Termíny pro odlety jednotlivých studentů jsou závislé
na začátku školního roku v konkrétních školách a na získání umístění, proto uchazečům doporučujeme si
na srpen nic neplánovat.
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USA

S DELEGÁTEM
Pouze se
Student Agency!
Kapacita je omezená!

NT
DE

USA STÁTNÍ
A SOUKROMÉ
STŘEDNÍ ŠKOLY –
TYP VÍZA F1

| AGENC
Y

NOVINKA
ST
U

CY

Školení je určeno pro studenty,
kteří cestují s agenturou CIEE.
Odletovým dnem je vždy úterý
(konkrétní datum upřesňuje
partnerská organizace)
a přilétá se na letiště Newark.

NA ŠKOLENÍ
ST
U

ŠKOLENÍ V NEW YORKU

DENT AG

EN

PROGRAM ŠKOLENÍ:

Školy nabízí vysokou akademickou úroveň, studium klade
důraz na 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 pracují s nejmodernějšími technologiemi a mají
přístup k nejlepším zdrojům informací.

Typ školy

Věk

Ubytování

Jazykové znalosti

státní / soukromá
střední škola

15 –18,5 let

školní rezidence, hostitelská rodina

min 2-3 roky studia angličtiny,
zvládnutí testu ELTIS

Délka pobytu

Víza

Odlety / nástupní termín

Uzávěrka přihlášek

pololetí, školní rok

F -1 vízum

srpen - září 2020,
leden 2021

duben 2020 pro nástup
v srpnu / září 2020, říjen 2020
pro nástup v lednu 2021

1. den

Dopoledne – snídaně, uvítací školení,
kde obdržíte množství zajímavých rad a tipů, shlédnete různá instruktážní videa
a vyzkoušíte si aktivity, které vás připraví na situace, které mohou nastat v průběhu vašeho
pobytu. Odpoledne – výlet do centra New Yorku, plavba lodí po řece Hudson
(Brooklin Bridge, Socha Svobody a západní část Manhattanu), večeře.
Po návratu na hotel obdržíte instrukce ohledně odletu k hostitelské rodině.

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

největší město USA

- adaptování se

na časový posun

s koordinátory CIEE
- potkáte studenty
z celého světa

místa americké metropole

- navyknutí na

americkou angličtinu

- spoustu zábavy
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CZK
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EUR

Pololetí

11 950

268 875

13 145

Školní rok

15 950

358 875

17 545

• Program vhodný pro studenty s nejvyššími nároky a individuálními požadavky
• Nízký počet studentů ve třídě
• Perfektní zázemí pro studium a aktivity
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ
Program je doporučený ambiciózním studentům, kteří preferují konkrétní školu z našeho výběru a hledají
nejvyšší možnou kvalitu vzdělání. Výborná zkušenost pro studenty, kteří plánují studium na univerzitě
v zahraničí.
KAM ZAMÍŘÍTE?
Program bez možnosti výběru místa
Levnější varianta nabízející stejnou kvalitu vzdělání. Studenti zpravidla studují ve státech Iowa,
Nebraska, Kentucky, Utah apod., a obvykle jsou umístěni v rodině s jiným zahraničním studentem.
Umístění je garantováno.

S kým se potkáte
a co uvidíte?
- seznámíte se

- navštívíte nejatraktivnější

NAŠE
DOPORUČENÍ

2. den

Proč školení
v New Yorku?
- příležitost vidět

USD

Cena pobytu od

Přílet do New Yorku, přesun do hotelu
v New Jersey, registrace studentů
a společná večeře v hotelové restauraci.

Co se dozvíte?
- informace
o americké kultuře

- co očekávat
od hostitelské rodiny
- jak se chovat
v různých situacích
a na koho se obrátit

Přímý výběr konkrétní školy
V naší široké nabídce najdete školy ze všech částí USA včetně žádaných lokalit jako Florida,
Kalifornie, Massachssetts, Washington nebo Hawai. Vždy se jedná o uznávané školy s dlouhou historií,
fantastickým zázemím a individuálním přístupem. Student může zvolit mezi ubytováním v hostitelské
rodině – Day Schools, nebo v rezidenci – Boarding Schools.
JAK TO VYPADÁ VE ŠKOLE
Studenti mohou využívat studijní a profesní poradenství, řada škol má speciální oddělení pro asistenci
zahraničním studentům. Školy mají vynikající materiální zázemí pro studium, mimoškolní aktivity a sport.
Působí tam mnoho studentských spolků, které umožňují studentům rozvíjet zájmy mimo studium.
UBYTOVÁNÍ A STRAVA
V případě ubytování v hostitelské rodině student sdílí pokoj s dalším zahraničním studentem, přes školní
týden je mu poskytována polopenze, o víkendu plná penze. Kvalitní zázemí v internátech/ rezidencích
přímo v areálu školy nabízí plnou penzi po celý týden včetně víkendů.
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VELKÁ BRITÁNIE

VELKÁ
BRITÁNIE
KOLÉBKA ANGLICKÉHO JAZYKA

Velká Británie patří mezi
nejvýznamnější kulturní centra
Evropy a zároveň je považována
za zemi s jedním z nejkvalitnějších
vzdělávacích systémů vůbec.
Flexibilita programu umožňuje
vybrat různou délku, typ ubytování
nebo konkrétní školu.

UMÍSTĚNÍ A OBLAST POBYTU
Program bez možnosti výběru školy
V případě, že netrváte na místě pobytu, konkrétní školu vám zajistí partnerská organizace. Ubytování je
zajištěno v dobrovolnických hostitelských rodinách pocházejících z menších komunit. S rodinou studenti
zůstávají i o prázdninách a svátcích. Za příplatek je možné si zvolit konkrétní oblast.
Program s možností výběru školy
Ideální pro studenty, kteří chtějí mít možnost vybrat si ke studiu kvalitní školu a místo pobytu. Atraktivní
jsou školy na jihu Anglie (Brighton, Portsmouth, Chichester). Pokud si přejete studovat na soukromé
internátní škole, je potřeba podat přihlášku velmi brzy.
JAK TO VYPADÁ VE ŠKOLE
Studenti většinou studují pouze 3 - 4 předměty. Školní rok je rozdělen na tři trimestry, začíná v září
a končí v první polovině července. Kromě letních prázdnin mají studenti dohromady asi třítýdenní volno
o Vánocích a Velikonocích a týden volna v polovině trimestru. Na soukromých a některých státních
školách jsou studenti povinni nosit školní uniformy.
UBYTOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno v hostitelské rodině, nebo v rezidenci školy v jednolůžkovém či vícelůžkovém
pokoji. V hostitelské rodině mají studenti zajištěnou polopenzi a o víkendu plnou penzi, školní rezidence
buď nabízí plnou penzi, nebo si student zajišťuje stravu sám.

12

infolinka zdarma 542 424 242 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

Věk

Ubytování

Jazykové znalosti

státní / soukromá
střední škola

11–18 let

školní rezidence,
hostitelská rodina

minimálně 2 – 3 roky studia
angličtiny – SLEP test

Délka pobytu

Odlety / nástupní termín

Uzávěrka přihlášek

1, 2 nebo 3
trimestry

duben, září 2020,
leden 2021

nejpozději 4 – 5 měsíců před plánovaným odletem,
kapacita škol může být omezená

Cena pobytu od

NAŠE
DOPORUČENÍ

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ
Každá škola si stanovuje svá vlastní pravidla pro přijetí studenta. Zpravidla je potřeba mít dobrý
prospěch, znalost angličtiny, kterou ověřujeme jazykovým testem a pohovorem, dobrý zdravotní stav
a a vysokou motivaci ke studiu

Typ školy

GBP

CZK

EUR

1 trimestr

5 695

165 155

5 069

2 trimestry

6 395

185 455

5 692

Školní rok

6 795

197 055

6 048

• kvalitní akademický program
• flexibilita výběru lokality i školy
• možnost složení maturity, tzv. A- Level (u dvouletého studia)
PARTNERSKÉ ORGANIZACE
Inter Studies

Select Studies

HSI

Školení před začátkem
programu

Výběr konkrétní školy

Široká nabídka státních
i soukromých škol

Cenově dostupný
program

Možný návrat domů přes svátky

Nejvyšší standard hostitelských
rodin – agentura nabízí státem
akreditovanou opatrovnickou službu

CENA ZAHRNUJE
poradenství při výběru nejvhodnějšího
programu / školy umístění na střední škole
výběr hostitelské rodiny nebo ubytování
ve školní rezidenci, stravu registrační poplatky školy
transfer z/na letiště asistence a podpora místního
koordinátora místní školení po příjezdu
informační balíček nonstop helplinku
STUDENT AGENCY nonstop helplinku
ve Velké Británii

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu do místo studia a zpět
• pojištění
• kapesné
• školní uniformu (soukromé školy)
• studijní materiály
• studentský fond – většinou u soukromých škol
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IRSKO

IRSKO
SMARAGDOVÝ OSTROV,
PŘÁTELŠTÍ LIDÉ

Irsku se někdy přezdívá
smaragdový ostrov, už dávno
totiž jeho návštěvníkům učarovala
tamní příroda. Rozeklané útesy
nad bouřícím mořem a nekonečné
zelené pastviny můžete prozkoumat
i vy. Určitě vám s tím rádi pomůžou
irští spolužáci. A jako bonus
jsou Iři známí svou přátelskou
povahou a vstřícností.

UMÍSTĚNÍ A OBLAST POBYTU
Program bez možnosti výběru školy
Studenti mohou být umístěni kdekoliv, od venkova až po předměstí větších měst. Místo pobytu ovlivňuje
hostitelská rodina, která si vybírá studenta na základě jeho přihlášky. Partnerská organizace poté zajišťuje místo
na střední škole. Jedná se o cenově výhodnější program pro studenty ve věku 13  –18 let.
Program s možností výběru školy
Účastníci si při podání přihlášky vybírají buď konkrétní školu, nebo do přihlášky uvedou tři školy dle preference
a do jedné z nich jsou umístěni. Většina škol se nachází v menších městech v krajích Cork, Galway, Cavan,
Meath, Monagahn nebo přímo v Dublinu.
JAK TO VYPADÁ VE ŠKOLE
Studenti mají na výběr širokou škálu předmětů, které se vyučují na dvou či třech úrovních obtížnosti.
Školní rok je rozdělený do trimestrů. Kromě letních prázdnin mají studenti asi třítýdenní volno v průběhu
Vánoc a Velikonoc a týden volna v polovině 1. a 2. trimestru. Na většině škol je povinná uniforma.
UBYTOVÁNÍ
Studenti mají na výběr širokou škálu předmětů, které se vyučují na dvou či třech úrovních obtížnosti.
Školní rok je rozdělený do trimestrů. Kromě letních prázdnin mají studenti asi třítýdenní volno v průběhu
Vánoc a Velikonoc a týden volna v polovině 1. a 2. trimestru. Na většině škol je povinná uniforma.
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Věk

Ubytování

Jazykové znalosti

státní / soukromá
střední škola

13 –18 let

hostitelská rodina, školní
rezidence (pouze
u soukromých škol)

minimálně 3 roky
studia angličtiny

Délka pobytu

Odlety / nástupní termín

Uzávěrka přihlášek

1, 2 nebo 3
trimestry

srpen / září 2020,
leden 2021

4 měsíce před nástupem, kapacita škol může být
omezená
CZK

EUR

1 trimestr

179 772

6 995

2 trimestry

205 472

7 995

Školní rok

231 172

8 995

Cena pobytu od

NAŠE
DOPORUČENÍ

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ
Zájemce o studium v Irsku musí mít dobrou znalost angličtiny – ověřujeme ji testem a pohovorem
v angličtině. Samozřejmostí je dobrý prospěch, dobrý zdravotní stav a v neposlední řadě i vysoká
motivace pro absolvování studijního pobytu. Některé školy prověřují znalosti uchazečů o studium formou
pohovoru přes Skype nebo online testu z matematiky.

Typ školy

• kvalitní akademický program
• podmínky programu neohroženy případným Brexitem
• délka pobytu 1, 2 nebo 3 trimestry
• výběr ze dvou typů programů – s možností a bez možnosti
výběru místa pobytu a školy
PARTNERSKÉ ORGANIZACE
Inter Studies

HSI

Školení před začátkem programu

Široká nabídka státních
i soukromých škol

Cenově dostupný program

Nejvyšší standard hostitelských
rodin – agentura nabízí státem
akreditovanou opatrovnickou službu

CENA ZAHRNUJE
• umístění na střední škole
• ubytování v hostitelské rodině nebo v rezidenci
• stravu – plná penze registrační poplatky
• transfer z/na letiště na začátku a na konci pobytu
• služby místního koordinátora
• zprávy o průběhu studia informační balíček
• školní uniformu a učebnice

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu do místa studia a zpět
• pojištění
• kapesné
• náklady na místní dopravu
• školní depozit na zvláštní výdaje
(cca 300–500 EUR/ trimestr)
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KANADA

KANADA
ŠKOLNÍ LAVICE NA PRAHU
DIVOČINY

Dobrodružství máte v krvi a to,
které nabízí česká krajina, už
vám nestačí? Pak zamiřte do
země javorového listu. Tamní
divoká příroda s nekončícími lesy
a průzračnými jezery vám učaruje
svou rozmanitostí. Pokud mluvíte
anglicky nebo francouzsky, jste
fanda hokeje, je Kanada pro vás
to pravé.

UMÍSTĚNÍ A OBLAST POBYTU
Program bez možnosti výběru školy
Tento typ programu je vhodný pro studenty, kteří jsou ochotní se maximálně přizpůsobit a nemají žádné
speciální požadavky. Studenti si vybírají pouze lokalitu, zatímco o umístění do školy a hostitelské rodiny
rozhoduje partnerská organizace.
Program s možností výběru školy
Účastník má možnost si vybrat mezi státní nebo soukromou školou, ve francouzsky či anglicky mluvící
oblasti. Program je vhodný pro starší studenty se zájmem o studium ve velkoměstech. Atraktivní jsou
školy v okolí Vancouveru a Toronta. Doporučujeme přihlášku poslat s velkým předstihem. Úspěšné
umístění do vybrané lokality závisí na kapacitě programu.
JAK TO VYPADÁ VE ŠKOLE
Školy nabízejí výuku základních předmětů na dvou úrovních náročnosti. Na většině škol se školní rok
rozděluje na dva semestry. V každém semestru studenti absolvují pouze čtyři předměty, tedy osm
za celý rok. Výjimkou je provincie Québec, kde studenti studují osm předmětů v jednom semestru.
UBYTOVÁNÍ
Studenti bydlí v hostitelských rodinách. Očekává se od nich, že se stanou plnohodnotnými členy
rodiny se všemi radostmi, ale i povinnostmi, které jsou s tím spojené. Student má zajištěno ubytování
v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji s plnou penzí.
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Věk

Ubytování

Jazykové znalosti

státní / soukromá
střední škola

15 –18 let

hostitelská rodina

komunikativní znalost
angličtiny nebo francouzštiny

Délka pobytu

Víza

semestr,
školní rok

při pobytu do 26 týdnů – eTA;
při pobytu více na 1 rok –
studijní vízum

Odlety / nástupní Uzávěrka přihlášek
termín
nejpozději 5 měsíců před

  

srpen / září 2019,
únor 2020

odletem

CAD

CZK

EUR

Pololetí

13 970

234 696

20 396

Školní rok

18 845

316 596

27 514

Cena pobytu od

NAŠE
DOPORUČENÍ

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ
Zájemce o studium na střední škole v Kanadě musí být studentem střední školy a mít dobrý prospěch,
ale akceptujeme i studenty s horším prospěchem. Účastník by měl mít dobrou znalost angličtiny nebo
francouzštiny, být zdravý a měl by být odhodlaný a připravený vyjet do zahraničí za cílem poznání nové
kultury.

Typ školy

• studijní programy pro studenty všech úrovní cizího jazyka
• v Québecu možnost studovat současně angličtinu i francouzštinu
• možnost vybrat si místo pobytu – menší město či velkoměsto
PARTNERSKÉ ORGANIZACE
Ciss

Nacel

Školy přímo "na míru"

Soukromá hokejová škola

Atraktivní lokality v Torontu, Vancouveru a
Montreálu

Cenově dostupný regionální program

CENA ZAHRNUJE
• umístění na střední škole
• ubytování v hostitelské rodině s plnou penzí
• asistenci místního koordinátora
• měsíční zprávy o studiu
• organizaci aktivit
• transfer z/na letiště
• podklady pro vyřízení víz
• informační balíček

CENA NEZAHRNUJE
• zpáteční letenku
• poplatek za vízum/cestovní povolení eTa
• pojištění
• povinné kanadské pojištění u vybraných
škol – cena 1 000 CAD/rok
• kapesné
• náklady na místní dopravu
• studijní materiály
• CAQ dokument (Québec), cena 200 CAD
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AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND

AUSTRÁLIE
A NOVÝ ZÉLAND
SVĚT OBRÁCENÝ VZHŮRU NOHAMA NA
ŠKOLÁCH U PROTINOŽCŮ

Austrálie a Nový Zéland jsou země
s nejmenší hustotou obyvatelstva. Právě jejich
izolovanost od okolního světa dává krajině
neopakovatelnou a jedinečnou atmosféru.
Můžete spatřit desítky živočišných druhů,
které jinde nenajdete, a obdivovat scenérie,
které vás zanechají v němém úžasu.
To vše hned na prahu školy.
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ
Zájemce o tento program by měl mít mírně pokročilou znalost angličtiny, dobrý prospěch a být v dobré
kondici, v neposlední řadě také by měl mít chuť vycestovat, naučit se nové věci a poznat novou kulturu
a zvyky, které jsou u takzvaných protinožců opravdu odlišné.

UBYTOVÁNÍ
Studenti jsou ubytováni v pečlivě vybraných hostitelských rodinách, kde mají zajištěnou plnou penzi.
Díky tomu mají možnost přijít do kontaktu se všedním životem místních obyvatel, poznat odlišnou
kulturu a zvyky.
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Věk

Ubytování

Jazykové znalosti

státní střední
škola

13 –18 let

hostitelská rodina

mírně pokročilá
znalost angličtiny

Délka pobytu

Odlety/nástupní termín

Uzávěrka přihlášek

1, 2, 3 nebo 4
termy (term je
9 –11 týdnů)

duben, červenec 2020,
leden / únor 2021

4 měsíce před plánovaným odletem

Cena pobytu od

AUD

1 term

NAŠE
DOPORUČENÍ

UMÍSTĚNÍ A OBLAST POBYTU
Studenti mohou studovat na státních školách po celé Austrálii – od Queenslandu přes kosmopolitní
města Brisbane, Sydney, Melbourne či Perth. Na výběr jsou střední školy s různým zaměřením
a v různých cenových relacích.
Na Novém Zélandu je většina státních středních škol v Aucklandu, Queenstownu nebo městě Nelson.
JAK TO VYPADÁ VE ŠKOLE
Školní rok v Austrálii začíná v lednu a končí před Vánocemi. Školy však studenty rády přivítají také
v dubnu, červenci nebo v říjnu. Na Novém Zélandu je možné studovat od 6 týdnů až po celý školní
rok. Ideální doba pro nástup je od ledna do června.

Typ školy

8 708

CZK

EUR

137 586

14 020

2 termy

16 336

258 109

26 301

3 termy

23 964

378 631

38 582

4 termy / školní rok

31 392

495 994

50 541

• nejflexibilnější program z hlediska nástupních termínů
na pobyt, délky a nabídky škol
• možnost výběru konkrétního regionu, města i školy
• výjimečně široká nabídka mimoškolních aktivit,
zejména sportu a kulturního vyžití
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 NEZAHRNUJE
• zpáteční letenku
• náklady na místní dopravu
• studijní materiály
• kapesné
• uniformu
• připojištění – doporučujeme
• poplatek za vízum
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ŠPANĚLSKO

ŠPANĚLSKO
FOTBAL, FLAMENCO A FIESTA

Je libo siestu po škole?
Zlepšete si znalosti španělštiny
v zemi zalité sluncem, v zemi, ze
které nejrozšířenější světový jazyk
pochází. Vyjeďte do Španělska
na místní pláže, ochutnejte
tapas nebo se na chvíli staňte
fotbalovým fanouškem a zažijte
neopakovatelnou atmosféru
zdejších zápasů. Vamos!

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ
Na pobyt může vyjet každý student, který splňuje základní podmínky programu: věk 15 do 18 let, znalost
španělštiny na středně pokročilé úrovni, chuť poznávat nové věci, kulturu, přátele a má odhodlání učit
se v jiné zemi v cizím jazyce. Pak na něj čeká nezapomenutelné čtvrtletí až celý školní rok plné nových
zkušeností a zábavy.

Typ školy

Věk

Ubytování

Jazykové znalosti

státní / soukromá
střední škola

15 –18 let

dobrovolnická
hostitelská rodina  /
rezidence

středně pokročilá
znalost španělštiny

Délka pobytu

Odlety / nástupní termín

Uzávěrka přihlášek

3 měsíce, pololetí,
školní rok

srpen / září 2020,
leden 2021

do 18. března 2020 pro nástup v srpnu 2020

CZK

EUR

3 měsíce

135 953

5 290

Pololetí

146 233

5 690

Školní rok

187 353

7 290

JAK TO VYPADÁ VE ŠKOLE
Studenti do 16 let, jsou ve druhém stupni středoškolského vzdělání, tzv. E.S.O. Jejich studijní rozvrh
se skládá z 10 až 12 předmětů. Dále postupují do přípravných ročníků na Bachillerato - maturitu.
Mají méně předmětů a vybírají si mezi čtyřmi kategoriemi: přírodní vědy, technologie, humanitní
a sociální studia nebo umění.
UBYTOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno v pečlivě vybíraných, dobrovolnických hostitelských rodinách,
v jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích, student má zajištěnou plnou penzi. Hostitelé přijímají
studenta jako dalšího člena rodiny. U soukromých škol může být studentovi nabídnuto i ubytování
ve školní rezidenci.
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NAŠE
DOPORUČENÍ

Cena pobytu od

UMÍSTĚNÍ A OBLAST POBYTU
Studenti na kulturně výměnném pobytu bývají umístěni po celém území Španělska, mohou si však
vybrat i některou z následujících oblastí: Madrid, Sevilla, Alicante, Valencie, Granada či Cadiz. V případě
studia na soukromých školách je možné si přesně vybrat lokalitu i školu. U soukromých škol lze také
očekávat nižší počty studentů ve třídách, širší nabídku mimoškolních aktivit, lepší technické i sportovní
vybavení a pro studenty bývá povinná školní uniforma.

• možnost dvojjazyčného studia španělštiny a angličtiny
• možnost výběru lokality
• kvalitní a prakticky orientovaná výuka
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
• nonstop helplinku STUDENT AGENCY

CENA NEZAHRNUJE
• zpáteční letenku
• náklady na místní dopravu
• kapesné
• studijní materiály
• poplatek za ověření (konvalidaci) školního
vysvědčení a kopie pasu
• pojištění
• poplatek za kurýra
• uniformu u soukromých škol
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NĚMECKO

NĚMECKO
NETRADIČNÍ ZÁŽITKY JEN
KOUSEK OD DOMOVA

Od alpských velehor až po písečné
pláže Baltského či Severního moře,
od malých vesnic až po rušná
velkoměsta. Studium u našich
západních sousedů vám umožní
poznat pestrost přírodních,
historických i kulturních
zajímavostí Německa.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ
Pro přijetí do programu musí být student ve věku od 14 –17 let. Umístění se odvíjí od typu školy, kterou
studujete v ČR / SR. Samozřejmostí je alespoň mírně pokročilá znalost němčiny (A2), kterou ověřujeme
jazykovým testem, dobrý prospěch a dobrý zdravotní stav.

Typ školy

Věk

Ubytování

Jazykové znalosti

státní / soukromá
střední škola

14 –17 let

hostitelská rodina,
rezidence

středně pokročilá znalost
němčiny

Délka pobytu

Odlety / nástupní termín

Uzávěrka přihlášek

2, 3, 4 měsíce,
pololetí, školní rok

srpen / září 2020,
leden / únor 2021

nejpozději 4 měsíce před plánovaným nástupem

Cena pobytu od

STUDIUM A ŠKOLSKÝ SYSTÉM
Zahraniční studenti nejsou umístěni do závěrečného ročníku a nemají možnost skládat maturitu. Školy
nabízejí širokou škálu předmětů a student musí absolvovat všechny předepsané pro daný ročník. Na konci
studia student získá certifikát o dosažených výsledcích a pokroku, není to ale klasické vysvědčení.
UBYTOVÁNÍ
Studenti jsou ubytováni v pečlivě vybíraných hostitelských rodinách. Vhodná hostitelská rodina je zajišťována
na základě souladu profilu rodiny s profilem studenta a jeho požadavky. U soukromých škol může být student
ubytován ve školní rezidenci. Každý typ ubytování zajišťuje plnou penzi.
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NAŠE
DOPORUČENÍ

UMÍSTĚNÍ A OBLAST POBYTU
Studenti mohou studovat na státní nebo soukromé střední škole. Mohou být umístěni do těchto typů škol –
Gymnasium, Realschule nebo Gesamtschule. O výběru školy rozhoduje partnerská organizace,
a to hlavně na základě studijních výsledků studenta. V rámci státní školy mají při podání přihlášky na výběr
z několika oblastí: Berlín, Bayreuth, Brémy, Drážďany, Hamburg, Koblenz, Lübeck, Minden, Norimberk
a Saarlouis. Úspěšné umístění do požadované lokality závisí na kapacitě programu, proto doporučujeme
přihlášku podat s velkým předstihem.

2 měsíce

CZK

EUR

92 263

3 590

Semestr

153 686

5 980

Školní rok

269 336

10 480

• možnost vybrat preferovanou lokalitu
• jednolůžkový pokoj
• úvodní víkendové školení v Berlíně
• při umístění v Berlíně jazykové kurzy zdarma!

CENA ZAHRNUJE
• umístění na střední škole
• ubytování v hostitelské rodině nebo
ve školní rezidenci, plnou penzi
• podporu místního koordinátora
• informační balíček    certifikát o úspěšném
absolvování programu transfer z nejbližšího
letiště /zastávky do hostitelské rodiny
• víkendové školení v Berlíně

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu do/z Německa
• kapesné
• náklady na místní dopravu
• studijní materiály
• zdravotní pojištění
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FRANCIE

FRANCIE
ZA POZNÁNÍM DO ZEMĚ
GALSKÉHO KOHOUTA

Jaké je procházet se polem
aromatických levandulí? A je voda
na Azurovém pobřeží opravdu
azurová? Pokud vyrazíte do
Francie, sami to snadno zjistíte.
Země je po celém světě proslulá
svou gastronomií a na každém
kroku najdete nějakou památku.
Vyjeďte na studijní pobyt na
některou z francouzských škol.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ
Do programu přijímáme studenty ve věku od 14 do 18 let. K hlavním požadavkům patří dobré studijní výsledky,
znalost francouzštiny a její prokazatelné studium po dobu alespoň jednoho roku. Nesmí chybět hlavně
dostatečná motivace a odhodlání. Odměnou budou nezapomenutelné zážitky a zkušenosti.
UMÍSTĚNÍ A OBLAST POBYTU
Program Classic
Studium probíhá na státní střední škole bez možnosti výběru lokality, školy či hostitelské rodiny. Hostitelské
rodiny jsou dobrovolnické a mohou se nacházet v okolí větších měst, ale i ve venkovských oblastech.

JAK TO VYPADÁ VE ŠKOLE
Studenti francouzských škol navštěvují tzv. Lycée nebo Collége. Učivo je náročné a studenti ve škole
tráví hodně času. Státní a některé soukromé školy, které spolufinancuje vláda, používají stejné osnovy,
kdežto soukromé školy bez účasti státu si sestavují vlastní učební postupy.
UBYTOVÁNÍ
V rámci programu Classic a Plus budete ubytovaní v dobrovolnických hostitelských rodinách, které
přes školní týden poskytují polopenzi a o víkendech plnou penzi. Pokud studenti navštěvují rezidenční
školu, mají v průběhu týdne zajištěnou plnou penzi. O víkendech a školních prázdninách jsou studenti
u francouzských hostitelských rodin.
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Věk

Ubytování

Jazykové znalosti

státní / soukromá
střední škola

14 –18 let

hostitelská rodina,
školní rezidence

středně pokročilá znalost
francouzštiny

Délka pobytu

Odlety/nástupní termín

Uzávěrka přihlášek

4 týdny, 3 měsíce,
pololetí, školní rok

srpen / září 2019,
leden 2020

4 – 5 měsíců před plánovaným odjezdem,
kapacita škol může být omezená
CZK

EUR

1 trimestr

92 520

3 600

Pololetí

118 220

4 600

Školní rok

136 210

5 300

Cena pobytu od

NAŠE
DOPORUČENÍ

Program Plus
Vhodný pro studenty, kteří si chtějí vybrat lokalitu, větší město či mají speciální požadavky, například konkrétní
sport, specifické předměty nebo katolickou školu. Je možné vybírat si mezi Provence a středomořským
regionem. Studenti, kteří preferují větší města, mohou využít možnosti umístění ve městech, které mají
nad 50 000 obyvatel.

Typ školy

• počáteční čtyřdenní školení v Paříži
• široká nabídka dobrovolných výletů
• pro náročné klienty nabídka prestižních soukromých škol

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

CENA NEZAHRNUJE
• zpáteční letenku
• náklady na místní dopravu
• kapesné: doporučujeme
• studijní materiály
• pojištění
• školení v Paříži - 480 EUR
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BELGIE

BELGIE
ZA KULTUROU
DO BILINGVNÍHO KRÁLOVSTVÍ

Belgie to nejsou jen čokoládové
pralinky a nadýchané vafle. Kromě
bohaté historie je soudobá Belgie
křižovatkou celé Evropy. Brusel
vyrostl v kosmopolitní centrum celého
kontinentu. Belgičané jsou navíc
známí svou přívětivostí a smyslem
pro humor. Zasmát se s nimi můžete
třeba o školních přestávkách na
některé ze zdejších středních škol.
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ
Studovat v Belgii může každý, komu je 15 –18 let, je studentem střední školy a má za sebou alespoň dvouleté
studium francouzštiny nebo holandštiny. Znalosti jazyka se prověřují písemným testem. Dalšími podmínkami pro
přijetí do programu je velmi dobrý prospěch, ochota přizpůsobit se pravidlům, chuť učit se a poznávat nové lidi,
kulturu i prostředí.
UMÍSTĚNÍ A OBLAST POBYTU
Umístění do hostitelských rodin a škol v rámci Belgie je závislé na jazyku, kterým se v dané oblasti mluví.
Z těchto důvodů je důležité, aby si student při podání závazné přihlášky zvolil francouzštinu či holandštinu.
Konkrétní výběr regionu však není možný, protože hostitelské rodiny se hlásí do programu dobrovolně a vybírají
si studenty na základě jejich přihlášek.
Vzhledem k velikosti země je počet hostitelských rodin omezený, a proto může rozhodnutí umístění do konkrétní
rodiny přijít až několik dnů před odletem. Mnoho hostitelských rodin žije mimo velká města. Vzdálenosti mezi
většími a menšími městy nejsou veliké, proto se nikdy nejedná o odlehlou oblast.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování zajišťují hostitelské rodiny, které jsou předem prověřeny partnerskou organizací a splňují podmínky
pro hostování zahraničního studenta. Rodiny vše dělají dobrovolně se zájmem poznat studenty z jiných zemí.
Hostitelskou rodinou může být rodina s dětmi či samostatně žijící osoba. Během celého pobytu je studentům
poskytována plná penze.
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Věk

Ubytování

Jazykové znalosti

státní střední škola

15 –18 let

dobrovolnická
hostitelská rodina

středně pokročilá znalost
francouzštiny / holandštiny

Délka pobytu

Odlety / nástupní termín

Uzávěrka přihlášek

3 měsíce, pololetí,
školní rok

leden, srpen / září 2020

31. 3. 2020 pro nástup v srpnu 2020

CZK

EUR

1 trimestr

92 520

3 600

Pololetí

122 075

4 750

Školní rok

136 210

5 300

Cena pobytu od

NAŠE
DOPORUČENÍ

JAK TO VYPADÁ VE ŠKOLE
Zařazení do konkrétního ročníku závisí na úrovni znalosti jazyka a na rozhodnutí ředitele každé školy.
Výuka ve školách většinou probíhá od 8.30 do 16 hodin a studenti mají denně jiný rozvrh. Mezi povinné
předměty patří francouzština/holandština, historie, matematika, biologie, zeměpis, fyzika a tělesná
výchova.

Typ školy

• výběr mezi holandskou a francouzskou částí
• levnější verze programu ve Francii
CENA ZAHRNUJE
• umístění na státní střední škole
• umístění v hostitelské rodině, plnou penzi
• asistenci místního koordinátora
• transfer z letiště (u pevně stanovených termínů příletu)
• informační balíček
• nonstop helplinka STUDENT AGENCY

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu do/ z Belgie (povinně příjezd do Bruselu)
• náklady na místní dopravu
• kapesné
• pojištění
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ITÁLIE

ITÁLIE
KOLÉBKA EVROPSKÉ KULTURY

Itálie je kolébkou kultury, vědění
a umění – od dob starověkého
Říma přes renesanci až do dnešní
doby. Památky a muzea jsou
v takových městech, jako je Řím,
Florencie, Milán či Benátky, téměř
na každém kroku. Itálie je jednou
z nejnavštěvovanějších zemí
v Evropě. Přesvědčte se i vy
a užijte si italského „La Dolce Vita“
na některé z tamních středních škol.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ
Do programu jsou přijímáni studenti ve věku 15 –18 let. Podmínkou je dobrý prospěch a středně pokročilá
znalost italštiny. Jestliže jsou znalosti italštiny menší, musí studenti navštěvovat lekce italštiny navíc
v rámci střední školy. Předpokladem je motivace poznat novou kulturu, seznámit se se spolužáky a ochota
přizpůsobit se jinému stylu života.
UMÍSTĚNÍ A OBLAST POBYTU
Studium na střední škole v Itálii je primárně kulturně výměnný program. Proto jsou místa pobytu různá
a záleží na tom, z jaké lokality bude dobrovolnická hostitelská rodina.
Pro ty, kdo by si rádi lokalitu přeci jen vybrali, je možné zvolit program s výběrem místa. Studenti si mohou
vybírat z následujících oblastí – severozápad, Lombardie, severovýchod, sever, střed, jih a ostrovy, tedy
Sicílie a Sardinie.

UBYTOVÁNÍ A STRAVA
Ubytování je zajištěno u dobrovolnické hostitelské rodiny, kterou po předchozím uvážení a ověření vybírá
partnerská organizace. Hostitelské rodiny se do programu hlásí dobrovolně a studenta si vybírají samy na
základě přihlášky. Během pobytu rodina zajišťuje pro studenta plnou penzi.
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Věk

Ubytování

Jazykové znalosti

státní střední škola

15 –18 let

dobrovolnická
hostitelská rodina

středně pokročilá znalost
italštiny

Délka pobytu

Odlety / nástupní termín

Uzávěrka přihlášek

3 měsíce, pololetí,
školní rok

leden, srpen / září 2020

1. dubna 2020 pro nástup v srpnu 2020

CZK

EUR

1 trimestr

92 520

3 600

Pololetí

122 075

4 750

Školní rok

136 210

5 300

Cena pobytu od

NAŠE
DOPORUČENÍ

JAK TO VYPADÁ VE ŠKOLE
Vyučování začíná většinou v 8 hodin a končí ve 14 hodin, občas se vyučuje i v sobotu. Kromě práce
v průběhu vyučování musí studenti plnit také hodně domácích úkolů. Italský systém známkování se
diametrálně liší – výsledky jsou hodnoceny od 0 do 10. Desítka je nejvyšší, hodnocení pod 4 je velmi slabé.

Typ školy

• italský kulturní týden zdarma
• možnost výběru lokality
• přívětivé středomořské podnebí
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
• nonstop helplinku STUDENT AGENCY

CENA NEZAHRNUJE
• zpáteční letenku
• náklady na místní dopravu
• kapesné
• studijní materiály
• pojištění
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CESTUJTE ZA VZDĚLÁNÍM

VYJEĎTE S NÁMI ZA PRACÍ A ZÁŽITKY

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

Work and Travel USA
Au pair pobyty v Evropě a USA
Pracovní pobyty v Evropě a USA
Working Holiday v Kanadě
a na Novém Zélandu

NAVŠTIVTE NÁS
PRAHA

NA NAŠICH POBOČKÁCH

Hradec
Králové
Ostrava

Plzeň

České
Budějovice

Zlín

Brno

Košice

BRATISLAVA

www.jazykovepobyty.cz, www.studentagency.cz, www.studentagency.sk
highschool@studentagency.cz, highschool@studentagency.sk
542 424 242 (CZ), 0800 121 121 (SK)
Jazykové pobyty Student Agency

