
Praha • Brno • Plzeň • Liberec • Sydney 

www.Australie-studium.cz

Austrálie 
studium · práce · cestování



Obsah Strana  
Úvodem 1
Proč využít služeb STUDYLINE?  2
Splňte si sen, odjeďte do Austrálie! 3
Co můžete v Austrálii studovat? 4
Jak postupovat při výběru školy a kurzu? 5
Jak vyřídit vízum, pojištění, letenku? 6
Jak v Austrálii bydlet? 7
Práce v Austrálii, jak na to? 8
Kompletní služby před odjezdem a během pobytu 9
Za kvalitu našich služeb mluví spokojení klienti! 10
Kalkulace ceny pobytu, postup vyřizování! 11
Kaplan International Colleges 12
Kaplan International Colleges 13
Sydney English Language Centre 14
English Language School in Sydney 14
Ability Education 15
Sydney English Academy 15
Navitas English 16
Imagine Education Australia 17
Lexis English 18
Embassy CES 19
Browns English Language School 20
Sydney Business and Travel Academy & Sydney English Language Academy 20
MEGT Institute 21
Australasian College of Natural Therapies 21
Kent Institute of Business and Technology 22
Academies Australasia 22
Australian Pacific College 23
South Australian College of English 24
Australian College of Sport and Fitness 24
Cambridge International College 25
Sterling Business College 25
Technical and Further Education (TAFE) 26
Univerzity v Austrálii 27
Střední školy v Austrálii 28

D
J

S

Legenda:
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Jazykové kurzy pro juniory a mládež (Junior Course, Summer School)

Jazykové kurzy pro manažery (Business English, One to one)

Jazykové kurzy pro učitele (CELTA, DELTA, TESOL)

Jazykové kurzy pro seniory (Senior Course)

M
U



Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství

Úvodem 

Vážení zájemci,
právě se vám dostal do rukou náš specializovaný katalog „Austrálie – studium, práce, cestování“. Na organizování studijně 
pracovních pobytů v Austrálii se specializujeme již od roku 1996. Austrálie je ideální zemí, ve které můžete studovat a záro-
veň pracovat, cestovat a prožít spoustu dobrodružství. Během pobytu v Austrálii poznáte pohodový životní styl Australanů, 
jejich přátelskou povahu a unikátní floru a faunu. 

Studium a práce v Austrálii patří mezi českými a slovenskými studenty mezi jeden z nejpopulárnějších zahraničních programů. 
Studenty láká jednak exotika, klima a pláže, dále pak příznivá cena studia, široká nabídka škol a kurzů, kvalita australského 
vzdělávání, zjednodušené vyřizování víz a pracovní povolení. Australský vzdělávací systém nabízí celkem 12 úrovní kvali-
fikace od středoškolské po vysokoškolskou a je považován za jeden z nejkvalitnějších na světě. Vybírat můžete z velkého 
množství škol a kurzů. V Austrálii můžete studovat angličtinu, střední školu, odborný kurz či univerzitu. 

Katalog je rozdělen do dvou částí. První část vám poskytne užitečné a praktické informace o Austrálii, městech, životě v 
Austrálii, vízech, studiu a práci v Austrálii a také doporučení, jak při zajišťování studijního pobytu v Austrálii postupovat. 
Ve druhé části katalogu najdete nabídku škol a kurzů agentury STUDYLINE, která byla pečlivě sestavena na základě našich 
dlouholetých zkušeností a úspěšné spolupráce s našimi partnerskými školami. Školy a kurzy v katalogu uvedené jsou určeny 
nejen studentům a čerstvým absolventům, ale všem, kdo mají zájem rozšířit si své vzdělání a obohatit se o nezapomenutelné 
zážitky a zkušenosti. Místo pobytu, školu, kurzy, délku studia, typ ubytování, víza a další požadavky řešíme individuálně na 
míru dle přání a potřeb každého zájemce.

Věříme, že pro vás bude katalog přínosný, a že v něm najdete informace potřebné k rozhodnutí realizovat studijně pracovní 
pobyt v Austrálii. Pro konkrétnější informace nás kontaktujte a přijměte pozvání k informativní schůzce v jedné z našich 
kanceláří v Praze, Brně, Plzni nebo Liberci. Rádi vás uvidíme.

Rozhodnutí studovat v Austrálii je na vás, my vám s realizací studijně pracovního pobytu v Austrálii rádi pomůžeme. 

Na setkání s vámi se těší tým agentury STUDYLINE. 
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Proč využít služeb STUDYLINE?

      Dlouholeté zkušenosti 
Agentura zahájila činnost prostřednictvím jednoho z 
majitelů již v roce 1996 jako servisní organizace pro 
české a slovenské studenty v Austrálii. Pod názvem STU-
DYLINE působí agentura v České republice od roku 1999 
a již čtrnáctým rokem pro vás připravuje širokou nabídku 
programů a služeb ve více než patnácti zemích světa.  

      Široká nabídka programů a služeb
Společnost STUDYLINE s. r. o. byla založena jako agentura 
specializující se na studijní pobyty v Austrálii a během své 
existence  výrazně rozšířila své služby, otevřela nové po-
bočky a představila celou řadu nových programů. Hlavní 
kancelář v Praze, která je centrálou společnosti, byla v prů-
běhu činnosti rozšířena o kanceláře v Brně, Plzni a Liberci.

STUDYLINE zajišťuje:
■ Jazykové kurzy v zahraničí
■ Střední školy v zahraničí
■ Univerzity v zahraničí
■ Au pair pobyty v USA a Evropě 
■ Pracovní programy v zahraničí 
■ Ubytování v zahraničí
■ Letenky
■ Cestovní pojištění
■ Slevové karty ISIC, ALIVE a ITIC
■ Vrácení daní
■ Semináře a přednášky o programech v zahraničí

      Osobní zkušenosti
Víme, že rozhodnutí vycestovat za studiem do zahraničí 
není zrovna jednoduché, zejména vydáváte-li se do ciziny 
sami. Díky osobním zkušenostem našich zaměstnanců s 
dlouhodobými pobyty v zahraničí se dokážeme vžít do vaší 
situace, předat vám naše zkušenosti a co nejvíce informací 
o životě, práci a cestování v těchto zemích tak, aby pro vás 
příjezd a začátky v cizí zemi byly bez stresu a zbytečných 
starostí.        
     
      Osobní přístup
Velice dobře víme, že potřeby, představy, cíle a 
možnosti jednotlivých zájemců jsou odlišné. Pro-
to si každého zájemce nejprve pozorně vyslech-
neme a na základě jeho představ pak individuálně 
připravujeme jeho studijní pobyt na míru. Každému 
zájemci vždy věnujeme tolik času, kolik potřebuje.

      Kompletní servis zdarma
Před odjezdem vám pomůžeme s výběrem lokality, 
školy a vhodného kurzu, s rezervací a vystavením leten-
ky, vystavením některé ze slevových karet, zajištěním 
ubytování v místě pobytu, zajištěním cestovního 
pojištění, s vyřizováním studentského nebo turistick-
ého víza a s mnohým dalším. Pro všechny zájemce je 
náš kompletní asistenční servis zdarma. Při cestě do 
Austrálie od nás navíc zdarma obdržíte STUDYLINE 
informační manuál s řadou praktických rad a infor-
mací o tom, co vše si před odletem vyřídit, co si vzít s 
sebou a co, jak a kde zařídit po příletu do Austrálie.

     Postaráme se o Vás i v Austrálii
Naše služby samozřejmě nekončí tím, že vás vyšleme za 
studiem do zahraničí. Snažíme se řešit případné problémy i 
během pobytu v zahraničí. V této souvislosti je velice důležité 
zvážit, do jaké destinace se vypravíte. Nejkomplexnější 
služby jsme schopni vám zajistit v Sydney, Brisbane a Per-
thu, prostřednictvím naší partnerské agentury. V ostatních 
destinacích se samozřejmě snažíme být vám nápomocni co 
nejvíce, avšak vše řešíme z naší pražské kanceláře. 

      Myslíme i na Vaše příbuzné a známé
Pro vaše příbuzné a známé, kteří mají zájem vás během 
pobytu navštívit, zajistíme turistická víza, letenky a uby-
tování za výhodných podmínek.

      V čem se lišíme od ostatních agentur?
■ Pro naše klienty zajišťujeme kompletní asistenční servis 

při vyřizování studijních pobytů v zahraničí zdarma. Na 
vaši poptávku odpovíme do 24 hodin.

■ Garantujeme vám nejnižší cenu pobytu v Austrálii! 
Pokud předložíte levnější nabídku od jiné agentury na 
stejný pobyt, nabídneme vám nižší cenu a navíc od nás 
získáte dárek!

■ Provozujeme specializovaný portál o studijně pracovních 
pobytech v Austrálii www.Australie-studium.cz. Turi-
stická a studentská víza vyřizujeme na portálu on-line. 
Vízum vám vyřídíme velmi rychle a bez zbytečných sta-
rostí.

■ Dvakrát ročně pořádáme informativní přednášky o 
studijně pracovních pobytech v Austrálii.

■ Každý klient od nás získá rozsáhlý 20 stránkový 
informační manuál se spoustou užitečných rad a tipů.

■ Osobní přístup a profesionální jednání jsou hlavní 
zásady agentury STUDYLINE.

■ Neustále se snažíme o zkvalitňování a rozšiřování našich 
služeb. 

■ Dodržujeme oficiální ceny škol, s mnohými školami 
máme dohodnuté zvýhodněné ceny a speciální nabídky.

■ Služby během pobytu v Sydney, Brisbane a Perthu jsou 
pro naše klienty zcela zdarma. Mezi nejvyhledávanější 
patří popříletové školení, asistence při hledání 
zaměstnání, přístup na internet zdarma a ubytování 
ve studentských domech a bytech. Ubytování “Share 
Accommodation” ve studentských domech a bytech 
zajišťuejeme v Sydney a Perthu.

Garance nejnižší ceny pobytu 
se STUDYLINE + dárek!



3

Splňte si sen, odjeďte do Austrálie!

      Byli jste někdy v Austrálii?
Zatoužili jste někdy navštívit protinožce, ale neměli jste od-
vahu? Austrálie je mnohem blíž, než by se na mapě zdálo. 
Tato země uchvátí každého Středoevropana. Ročně odjíždí 
do Austrálie studovat stovky Čechů a Slováků hned z ně-
kolika důvodů: klima, pláže, exotika, nízké životní náklady, 
cena a kvalita studia. Každý kousek Austrálie je pro Evro-
pana exotický, nádherný a naprosto unikátní svoji různo-
rodostí a rozmanitostí. Spousta z nás sní o Austrálii už od 
dětství. Vždyť kdo z nás nesledoval příběhy o Skippym či 
krokodýlu Dundee? 

      Čím je Austrálie unikátní?
Tento nejstarší kontinent nabízí spoustu unikátů. Ať jde 
o jedinečné druhy zvířat a rostlin, které nenajdete nikde 
jinde na světě, či o kulturu a umění původních obyvatel 
tzv. Aboriginies. Austrálie je ideálním místem, kde můžete 
spojit studium s prací a cestováním a obohatit se o ne-
zapomenutelné zážitky a zkušenosti. Nádherná australská 
příroda naplní radostí srdce každého, kdo má trochu dob-
rodružnou povahu. Ještě jedna věc je pro Austrálii typic-
ká. Ať jste odkudkoliv, Australané vás přijmou s vřelostí a 
úsměvem. 

      Výběr lokality?
Již víte, že Austrálie je pro vás jasná volba, ale stále váhá-
te, do které části Austrálie se vlastně máte vydat? Není 
divu. Vždyť Austrálie je svou rozlohou větší než celá Ev-
ropa. Jednotlivé části Austrálie se liší v mnoha ohledech. 
Při výběru lokality je třeba zvážit životní náklady, pracovní 
příležitosti, možnosti výběru studia a další faktory. Pro 
lepší orientaci uvádíme na konci této stránky srovnávací 
tabulku.

      Máte rádi ruch velkoměsta?
Pokud patříte mezi ty, kteří mají rádi ruch velkoměsta, 
pak je pro vás ideální lokalitou Sydney. V Sydney najde-
te krásné národní parky, pláže, nejširší nabídku škol a 
kurzů, nejvíce pracovních příležitostí, ale také spoustu 
památek a zajímavostí. Druhým největším australským 
městem je Melbourne. Říká se, že Melbourne je nejvíce 

podobné evropským městům. Díky své poloze na sa-
motném jihu Austrálie je Melbourne nejchladnějším vel-
koměstem s podnebím podobným tomu našemu. Po-
kud máte rádi lyžování, pak vězte, že poblíž Melbourne 
se nachází jediné australské lyžařské středisko Snowy 
Mountains.

      Dávate přednost klidnějším městům?
Pokud preferujete menší a klidnější města, pak je pro 
vás ideálním městem Brisbane. Oproti Sydney je Brisba-
ne klidnější a méně hektické. Brisbane je oblíbené díky 
své výhodné poloze. Z Brisbane je to stejně daleko do 
Melbourne, Cairns a středu Austrálie s magickým Ulu-
ru. Další výhodou Brisbane je stabilní počasí typické pro 
subtropy. Jako nejosamocenější velkoměsto na světě 
bývá označován Perth. Perth sice není žádný drobeček, 
co se velikosti týče, ale atmosféra města je více pohodo-
vá a život tu klidně plyne. Perth se rozkládá na březích 
řeky Swan River, na pobřeží indického oceánu. V létě tu 
teploty přesahují 30° Celsia a na pláže to není daleko. 
Dalším městem bez smogu a dopravních špiček je Ade-
laide. Adelaide je známé díky umění, pěstování vína a své 
venkovské atmosféře.

      Chcete se koupat po celý rok?
Pokud máte rádi pláže s palmami a chcete se při troše 
štěstí koupat po celý rok, pak je pro vás ideální lokali-
tou Gold Coast. Gold Coast je vzdálený asi hodinu ces-
ty z Brisbane. Je turistickým centrem Austrálie, s nej-
známější australskou pláží Surfers Paradise. Město je 
oblíbené surfaři a milovníky vodních sportů především 
pro nekonečné pláže, zelené parky a 300 slunečných 
dní v roce. 

      Vyzkoušeli jste si někdy tropy?
Na severu státu Queensland se nachází malé město 
Cairns, turistické město, které je vstupní bránou do tro-
pického deštného pralesa a na Velký korálový útes. Turisté 
vám určitě potvrdí, že zdejší lidé jsou nejpřátelštější z celé 
Austrálie.

  Vysvětlivky:                   nejlepší,      nejhorší.

Lokalita / počet obyvatel Výběr studia Životní náklady Pracovní příležitosti Zábava a pláže

Sydney (4,4 mil.)

Melbourne (3,7 mil.)

Brisbane (2 mil.)

Perth (1,4 mil.)

Adelaide (1,1 mil.)

Gold Coast (500 tisíc)

Cairns (135 tisíc)
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Co můžete v Austrálii studovat?

      Vzdělávací systém v Austrálii
Austrálie se řadí k zemím s největším počtem zahraničních 
studentů na světě. Australský vzdělávací systém nabízí 12 
úrovní kvalifikace od středoškolské po vysokoškolskou 
a je považován za jeden z nejkvalitnějších na světě. Celý 
vzdělávací systém tvoří státní a soukromé instituce: jazyko-
vé školy (English Colleges), střední školy (High Schools), 
vyšší odborné školy (Vocational Education and Training 
Colleges - VET Colleges) a vysoké školy (Universities). Pro 
přehlednost je australský vzdělávací systém znázorněn na 
obrázku.    

        Jazykové školy
Pro studium angličtiny na jazykových školách v Austrálii 
můžete vybírat z široké škály kurzů pro všechny úrovně 
znalosti jazyka od obecné angličtiny, kurzů připravujících 
na mezinárodně uznávané zkoušky, až po kurzy pro výuku 
učitelů angličtiny. Intenzita výuky je minimálně 20 hodin 
týdně. Výuka na většině škol probíhá od pondělí do pátku 
od 9:00 do 15:00 hodin. Při studiu je nutné dodržet mini-
málně 80% docházku. Škola docházku pravidelně monito-
ruje a předává imigračnímu úřadu. Mezi nejčastěji vybíra-
né kurzy patří:
■ General English (GE) - kurzy obecné angličtiny, vhodné 

pro začátečníky až pokročilé. Jsou zaměřeny především 
na konverzaci, poslech a slovní zásobu. Na většině škol 
je možný nástup ke studiu každé pondělí. Podle vý-
sledků vstupního testu jsou studenti rozděleni do tříd 
podle úrovně angličtiny. Na většině škol je 6 – 8 úrovní 
angličtiny (beginner, elementary, lower intermediate, 
intermediate, upper intermediate, advanced, profici-
ency). Školy uvádějí, že postup o jednu úroveň (např. 
z intermediate na upper intermediate) většina studentů 
zvládne za 10 týdnů studia.                         

■ Business English (BE)- kurzy obchodní angličtiny za-
měřené na výuku obchodní terminologie, výzkumné 
projekty, písemný i verbální projev. 

■ English for Academic Purposes (EAP) - kurzy akade-
mické angličtiny, vhodné pro studenty, kteří chtějí po-
kračovat ve studiu na odborné škole nebo univerzitě v 
anglicky mluvící zemi. Kurzy jsou zaměřené na grama-
tiku, písemný projev a studium odborných předmětů v 
angličtině.

■ Cambridge Courses (FCE, CAE, CPE, BEC) - kurzy 
připravující na mezinárodně uznávané Cambridgeské 
zkoušky, pořádané Local Examinations Syndicate, The 
University of Cambridge. Cambridgeské zkoušky mají 
5 úrovní a jsou uznávané v profesní sféře po celém svě-
tě. Komplexní příprava zahrnuje čtení, psaní, používání 
jazyka, poslech a konverzaci. Kurzy jsou na 10 nebo 12 
týdnů. Podrobnější informace naleznete na stránkách 
www.cambridgeesol.org.

■ IELTS (International English Language Testing Sys-
tem) - mezinárodně uznávaná zkouška, kterou vyžadují 
univerzity ve Velké Británii, Irsku, Austrálii a na Novém 
Zélandu pro přijetí ke studiu. Podrobnější informace 
naleznete na stránkách: www.ielts.org.

■ CELTA, DELTA, TESOL atd. - kurzy pro učitele angličti-
ny zaměřené na metodiku výuky. Kurzy jsou zakončené 
zkouškami CELTA, DELTA, TESOL a CEELT. Kurzy jsou 
na 2 nebo 4 týdny.

      Odborné kurzy
Odborné kurzy, Vocational Education and Training (VET), 
jsou obdobou vyšších odborných škol v ČR. Intenzita vý-
uky je 20 hodin týdně. Výuka je na většině škol flexibilní, 
studenti mohou volit raní, odpolední nebo večerní výuku, 
obvykle v rozsahu 2 až 4 dnů za týden. Studium odborné-
ho kurzu je možné zakončit kvalifikacemi: Certificate I. až 
IV., Diploma a Advanced Diploma. Studium je prakticky za-
měřené a dosažená kvalifikace mezinárodně uznávaná. Po 
dosažení kvalifikace Diploma nebo Advanced Diploma ve 
vybraném oboru může student postoupit přímo do druhé-
ho ročníku bakalářského studia univerzity a tím dosáhnout 
kvalifikace Bachelor Degree za podstatně výhodnější cenu. 
Studenti si mohou vybrat z  mnoha zajímavých oborů: Bu-
siness (Marketing, Management, Human Resorces), Tra-
vel and Tourism, Information Technology, Graphic Design, 
Multimedia, Child Care, Hotel Management, Hospitality, 
Remedial Therapies, Remedial Massage, Personal Trainer, 
Fitness a mnoho dalších.

     Střední školy
Střední školy v Austrálii  připravují studenty ve věku od 15 do 
18 let pro studium na univerzitě nebo pro budoucí povolání. 
Studium je zakončeno The Senior Secondary Certificate of 
Education, což je obdoba naší maturitní zkoušky. Pro studi-
um střední školy je nutná výborná znalost anglického jazyka.

      University
V Austrálii je cca 40 univerzit, na kterých lze studium za-
končit tituly Bachelor Degree, Graduate Certificate, Gra-
duate Diploma, Masters Degree a Doctoral Degree. Ceno-
vě nejvýhodnější je zahájit studium odborného kurzu VET 
a dokončit kvalifikaci Diploma nebo Advanced Diploma. 
Absolvování odborného kurzu se vám započte a na většině 
univerzit můžete nastoupit do druhého ročníku bakalář-
ského studia. Pro studium na univerzitě je zapotřebí dolo-
žit pokročilou úroveň angličtiny testem ILETS 6.0 bodů a 
více nebo TOEFL 550 a více. Cena univerzit se pohybuje v 
rozmezí od AUD 12.900,- do AUD 27.200,- / rok.
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Jak postupovat při výběru školy a kurzu? 

     Volba lokality
Při výběru vhodné školy a kurzu v Austrálii je třeba se nej-
prve zaměřit na zvolení lokality studia. Chcete studovat ve 
velkém či menším městě, chcete být na místě, kde je celý 
rok léto nebo mít možnost i zimních radovánek, vybrat 
si západní nebo východní pobřeží? V Austrálii platí - čím 
severnější místo, tím tepleji, čím větší město, tím větší vý-
běr škol a práce a také samozřejmě vyšší životní náklady 
(Sydney, Melbourne) a naopak čím menší město, tím více 
pohodová atmosféra, více klidu na studium a nižší životní 
náklady (Brisbane, Perth, Cairns, Gold Coast, Adelaide). 
Zvolte si tedy město dle vašich představ. Máte-li zvolené 
město, je dobré zvážit i umístění školy v rámci daného měs-
ta. Například v Sydney můžete volit mezi školami v centru 
nebo v blízkosti pláží Manly Beach a Bondi Beach.

     Výběr školy
Při výběru školy je třeba si uspořádat představy o studiu. 
Jaké jsou vaše ambice a cíle? Pokud je vaším hlavním cílem 
zdokonalit se v angličtině a získat mezinárodní zkoušku, 
pak se vyplatí vybrat si kvalitní jazykovou školu. Jak ale po-
znat kvalitní školu? Při výběru školy je dobré se zaměřit na 
spektrum nabízených kurzů, národnostní složení studen-
tů, počet studentů ve třídě, dosaženou kvalifikaci učitelů, 
lokalitu školy, mimoškolní aktivity pořádané pro studenty 
a další faktory. Pokud jste pokročilí angličtináři, zvažte stu-
dium odborného kurzu, který má flexibilnější rozvrh a vám 
tak zbude více času na práci a cestování. 

     Výběr kurzu
Při výběru kurzu záleží na vaší úrovni angličtiny. Pokud jste 
alespoň středně pokročilí angličtináři, pak doporučujeme 
kombinaci obecné angličtiny (General English) s násled-
ným kurzem zakončeným mezinárodně uznávanou zkouš-
kou (FCE, CAE, IELTS). V případě, že po studiu angličtiny 
budete chtít pokračovat ve studiu odborného kurzu či uni-
verzity, pak je vhodné nejprve absolvovat kurz zaměřený 
na akademickou přípravu (English for Academic Purpo-
ses) nebo kurz zakončený zkouškou IELTS. Pro studium 
na odborné škole či univerzitě je potřeba mít angličtinu 
minimálně na úrovní upper intermediate. 

     Délka studia
Pro studium v Austrálii doporučujeme si vyčlenit alespoň 
6 - 12 měsíců. Pokud se chystáte strávit v Austrálii kratší 
dobu, pak nezbývá než studovat kurz angličtiny. Nástupní 
termíny na kurzy obecné angličtiny jsou u většiny škol kaž-
dé pondělí nebo alespoň jednou měsíčně. Studovat je mů-
žete od 2 do 52 týdnů, délku kurzu si můžete zvolit. Kurzy 
zakončené zkouškami mají pevná data nástupu několikrát 
do roka a pevnou dobu trvání (zpravidla 10 a 12 týdnů). 
Pro studium odborných škol nebo univerzit je třeba vy-
cestovat do Austrálie na podstatně delší dobu. Odborné 
kurzy se studují po semestrech (1 semestr = 6 měsíců). Na 
dosažení certifikátu I. a II. je potřeba studovat zpravidla 
3 - 6 měsíců, na certifikát III. a IV. 6 – 12 měsíců. Pokud 
budete chtít odbornou školu úspěšně dokončit a dosáh-
nout kvalifikace Diploma, pak musíte počítat se studiem 
na 1 - 2 roky, u Advanced Diploma na 2 - 3 roky. Nástupní 

termíny na odborné školy nejsou stejné, záleží na jednotli-
vých školách. Na univerzitách jde o dlouhodobé studium, 
Bachelor Degree trvá tři roky, Masters Degree ještě další 
dva roky. Nástup na univerzitu je dvakrát do roka, v únoru 
a červenci.

Výhodou dlouhodobého studia a tím i víza je mimo úspo-
ry nákladů a času spojených s případným prodlužováním 
víz také to, že z daňového hlediska získáte status „Perma-
nent Resident“ s čímž souvisí nižší daň ze mzdy (zhruba 
poloviční oproti „Non-resident“). Také platí, že čím delší 
studentské vízum máte, tím lépe se vám bude hledat prá-
ce, neboť zaměstnavatelé vždy dávají přednost lidem, kteří 
u nich mohou pracovat delší dobu. Nevýhody vyřizování 
dlouhodobějších víz jsou jednak vyšší nároky na prokazo-
vání finančních prostředků (i když si můžete u odborných 
kurzů předplatit pouze první semestr studia, musíte amba-
sádě prokazovat finanční prostředky na celý první rok) a 
dále skutečnost, že během prvního semestru není možné 
předplacenou školu změnit.

     Cena studia
Cena je většinou jedním z rozhodujících faktorů při výbě-
ru školy a kurzu. Austrálie je jednou z nejlevnějších zemí, 
v porovnání s ostatními anglicky mluvícími zeměmi. Ceny 
kurzů se samozřejmě odvíjejí od lokality, ve které se škola 
nachází. V menších městech jsou ceny kurzů a životních 
nákladů nižší, na druhou stranu práce se snadněji shání ve 
větších městech. Ceny za kurzy angličtiny se pohybují od 
AUD 170 do AUD 285 za týden studia. Semestr studia na 
odborné škole se pohybuje okolo AUD 2700 - 5000 / 6 mě-
síců. U odborných škol jsou rozdíly v cenách velké. Záleží 
totiž na typu (státní x soukromá) a kvalitě školy. Nejlevnější 
odborné školy a kurzy jsou díky velké konkurenci v Sydney. 
Ať už si z naší nabídky škol vyberete kteroukoliv, rádi vám 
na informativní schůzce, v některé z našich kanceláří, zpra-
cujeme cenovou nabídku celkových nákladů. Kontaktujte 
nás a odjeďte úspěšně studovat a pracovat do Austrálie!
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Jak vyřídit vízum, pojištění, letenku?

      Na jaké vízum vycestovat?
Pro cesty do Austrálie mají čeští a slovenští občané vízovou 
povinnost. Pro studium v Austrálii do tří měsíců se vyřizuje 
vízum turistické. Pro studium  delší než tři měsíce je nutné 
žádat o vízum studentské. Součástí studentského víza je 
pracovní povolení na 20 hodin týdně v době školy a ne-
omezený počet hodin během školních prázdnin. Pobyt v 
Austrálii si lze zpříjemnit vhodnou volbou typu a délky kur-
zů a délkou prázdnin mezi kurzy. 

      Turistické vízum 
Turistické vízum „eVisitor“, se vyřizuje za účelem turistiky 
a studia v Austrálii do 3 měsíců pobytu. Pro dlouhodoběj-
ší pobyty od 3 do 12 měsíců se vyřizuje turistické vízum 
e676. Obě víza jsou vícevstupová, s platností na 12 měsí-
ců, lze na ně studovat nejdéle 12 týdnů. Turistické vízum 
vyřizujeme on-line ve spolupráci s Imigračním úřadem v 
Austrálii (DIMA). Ve většině případů jsou víza vyřízena na 
počkání. Pro vyřízení víz stačí pouze vyplnit online formulář, 
který najdete na našem webu www.Australie-studium.cz, 
poté jej odeslat a zbytek pro vás již vyřídíme.

      Studentské vízum
Studentská víza jsou rozdělena do sedmi kategorií podle 
typu studia. Zájemce o studium v Austrálii žádá o katego-
rii studentského víza (570 až 576) odpovídající typu studia, 
na které se zapsal. Jaké dokumenty a jak bude zájemce o 
studentské vízum žádat, určuje tzv. „Assessment Level (AL)“ 
pro zvolený typ studia. V případě AL 1 lze žádat on-line, při 
AL 2 se musí žádat na australské ambasádě ve Vídni. Při 
zápisu do více kurzů se za rozhodující považuje kurz hlavní 
(např. při studiu angličtiny následované studiem odborného 
kurzu je hlavním kurzem kurz odborný a proto se vízum vy-
řizuje podle AL 2. Typy studentských víz a jejich AL najdete 
v tabulce na konci stránky. S vyřizováním víz máme bohaté 
a dlouholeté zkušenosti. Informace o potřebných dokumen-
tech pro úspěšné vyřízení víz získáte v našich kancelářích. Ví-
zové žádosti připravujeme s každým klientem individuálně. 
Studentské vízum pro vás vyřídíme zdarma. 

     Dependant vízum
Manželé, či pár žijící dlouhodobě ve společné domácnosti, 
mohou také zažádat o tzv. Student Visa Dependant Nomi-
nation. U tohoto víza jen jeden z partnerů studuje, druhý 
nemusí studovat, ale získává stejné pracovní povolení jako 
studující partner. Pár však musí dokázat, že spolu žije déle 

než jeden rok. Více informací získáte v našich kancelářích.

     Pojištění OSHC
Pro všechny zahraniční studenty je v Austrálii povinné 
zdravotní pojištění OSHC (Overseas Student Health Co-
ver). Pojištění se hradí škole společně s kurzem. Škola 
předá studentovi kartičku pojištěnce po jeho příjezdu do 
Austrálie. Toto pojištění nabývá platnosti již ode dne sa-
motného příletu do Austrálie. V případě prodloužení po-
bytu na studentské vízum Austrálii je potřeba doplatit také 
pojištění OSHC.

OSHC hradí:
■    85% částky za ambulantní vyšetření
■    100% částky u nemocničního ošetření
■    Pobyt ve státní nemocnici
■    Některé léky
■    Naléhavý převoz do nemocnice

OSHC nehradí:
■    Ošetření u zubaře, fyzioterapeuta a očního lékaře
■    Léčbu nemocí vzniklých před příletem do Austrálie
■    Ošetření v případě těhotenství
■    Transport studenta do rodné země

Zdravotní pojištění OSHC se nevztahuje na turistické ví-
zum. Pokud uvažujete o tom, že si pobyt po skončení stu-
dia prodloužíte na turistické vízum, musíte se v Austrálii 
pojistit za účelem turistiky. Více informací o zdravotním 
pojištění OSHC naleznete na www.medibank.com.au.

      Letenky
Typ víz má vliv na to, s jakou letenkou můžete do Austrálie 
vycestovat. Držitelé turistických víz musí do Austrálie cesto-
vat se zpáteční letenkou. Oproti tomu držitelé studentských 
víz mohou do Austrálie použít jak jednosměrnou, tak zpá-
teční letenku. Doporučujeme si dopředu promyslet, jaký typ 
letenky zvolit. Jednosměrnou letenku doporučujeme, pokud 
víte, že v Austrálii zůstanete déle než jeden rok, zpáteční le-
tenku v případě, že se do jednoho roku určitě vrátíte zpět. V 
případě koupě zpáteční letenky a pobytu v Austrálii delším 
než jeden rok vám zpáteční let propadne bez náhrady. Vět-
šina letenek umožňuje tzv. Stop Over. Díky tomu můžete na 
cestě do nebo z Austrálie navštívit například Taipei, Hong 
Kong, Soul, Singapur, Bangkok a další zajímavé destinace.

Typ studentských víz / Assessment Level ČR SR

570    Independent ELICOS – kurzy angličtiny 1 2

571    Schools – základní a střední školy 1 1

572    Vocational Education and Training (VET) – odborné kurzy 2 2

573    Higher Education – bakalářské studium 1 1

574    Masters and Doctorate – magisterské a doktorandské studium 1 1

575    Non-award Foundation Studies / Other – ostatní formy studia 1 1

576    AusAID and Defence Sponsored – studium podporované AusAID nebo australskou vládou 2 2
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Jak v Austrálii bydlet?

      Kam složit hlavu po příletu?
Před odjezdem do Austrálie doporučujeme si zajistit uby-
tování na první 4 týdny. Pokud máte v Austrálii příbuzné, 
kamarády či známé, kteří vám do začátku mohou nabíd-
nout ubytování, pak máte vyhráno. Pokud si však nevíte 
rady, jsme tu pro vás my, abychom vám poradili a zajistili 
vám ubytování na dobu, než se v Austrálii rozkoukáte a 
najdete si dlouhodobější bydlení. Vyřízení ubytování ješ-
tě před odletem vám opravdu vřele doporučujeme, neboť 
první dny po příjezdu mohou být hektické, a tak je dobré 
mít alespoň kam složit hlavu.

      Typy ubytování a ceny
Možností, jak v Austrálii bydlet je několik. Typy ubytová-
ní se liší jednak komfortem, servisem, počtem ubytova-
ných studentů a samozřejmě také cenou. Pro srovnání 
uvádíme orientační ceny ubytování v Austrálii v tabulce 
níže.

Typy ubytování v Austrálii:

■ Share Accommodation – ubytování se studenty, sdílená 
kuchyně a soc. zařízení, jedno a dvoulůžkové pokoje

■ Hostel (Backpacker) - jednoduché ubytovny pro stu-
denty a cestovatele, většinou dvojlůžkové a vícelůžkové 
pokoje

■ Homestay - ubytování v hostitelské rodině s polopenzí, 
vlastní pokoj, přístup k vybavení domácnosti

■ Hotel

      Share Accommodation zajišťované STUDYLINE
Většina našich studentů, kteří hledají ubytování v Aus-
trálii, volí tzv. Share Accommodation, které zajišťuje-
me. Jedná se o ubytování ve studentských domech a 
bytech. V Sydney nabízíme ubytování ve více než 10 
domech a bytech s celkovou kapacitou přes 100 míst. 
Share Accommodation se nachází cca 30 až 40 minut 
jízdy vlakem do centra. Vybavení bytů je standardní, ve 
většině domů je také počítač s přístupem na internet. 
Studenti jsou ubytováni na pokojích po dvou. O kaž-
dou nemovitost se stará pověřená osoba, která dohlíží 
na pořádek a řeší případné problémy. V ceně Share 
Accommodation jsou veškeré náklady za vodu, plyn, 
elektřinu a internet. Na začátku pobytu se platí jedno-
rázová vratná záloha na klíče a povlečení. Ubytování 
Share Accommodation vám můžeme zajistit v Sydney 
a Perthu. Ceny Share Accomodation se pohybují v roz-
mezí AUD 160 - 200  / týden.

      Hostel (Backpacker)
Tento typ ubytování je jeden z nejlevnějších. Jde o levné 
hostely pro studenty a cestovatele. K dispozici máte větši-
nou vybavenou kuchyni a koupelnu, kterou sdílíte s ostat-
ními. Na začátek je takové bydlení přijatelné, dlouhodobě 
je však nedoporučujeme.

      Homestay 
Toto ubytování, kdy sdílíte domácnost s australskou rodi-
nou, organizují školy. Rodina vám pomůže s aklimatizací 
v novém prostředí, seznámí vás s městem a zajistí dvakrát 
denně stravování. Výhodou je neustálý kontakt s rodilými 
mluvčími, vlastní pokoj, komfort a zajištěná strava.

      Hotel
Hotel je nejdražší možnou variantou, jak v Austrálii bydlet. 
Tuto variantu lze doporučit náročnějším klientům, kteří dá-
vají přednost ubytování v soukromí a komfortu.

      Užitečné rady o bydlení v Austrálii
Poté, co se v Austrálii rozkoukáte, je vhodné začít si hledat 
dlouhodobé ubytování. Nejlevnější a nejoblíbenější vari-
antou je podnájem s Australany nebo zahraničními stu-
denty. Při hledání podnájmu je třeba zvážit, v jaké lokalitě 
hledat. Ideální místo je takové, odkud to máte blízko do 
školy i do práce. Tím ušetříte čas i peníze, které byste mu-
seli vynaložit na dojíždění. Podnájem se v Austrálii shání 
poměrně snadno. Nabídek ke společnému bydlení najde-
te spoustu například ve školách na nástěnkách, v novi-
nách i na internetu. Výhodou bydlení v podnájmu je nejen 
nízká cena, ale také možnost bydlet s lidmi z různých kou-
tů světa. Poznáte tak mnoho různých kultur a podnájem 
si budete užívat. Navíc jste tak nuceni komunikovat v ang-
ličtině a tím se vaše jazykové znalosti výrazně zlepší. 

Ubytování Cena v AUD 
/ týden

Share Accommodation 160 - 200  

Hostel (Backpacker) 200 - 350

Homestay 200 - 280

Hotel 500 - 1000
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Práce v Austrálii, jak na to?

      Pracovní možnosti
O Austrálii, životě a studiu v této zemi toho již bylo napsá-
no mnoho. A jak je to s prací? Že se v Austrálii při studiu 
dá i legálně pracovat jistě víte, ale určitě se ptáte, jak to v 
realitě funguje, zda se dá z práce při studiu uživit a pokrýt 
životní náklady a případně i něco našetřit? Určitě dá! Dr-
žitelé studentských víz mohou v Austrálii legálně pracovat, 
a to 20 hodin týdně v průběhu studia a na plný pracovní 
úvazek v době prázdnin. Pracovní povolení je automaticky 
udělováno se studentským vízem. Pracovat můžete začít 
hned po nástupu ke studiu.

      Co si připravit před odjezdem?
Je dobré si ještě před odjezdem připravit potřebné doku-
menty, které vám pak v Austrálii hledání práce usnadní. Aus-
tralané si, na rozdíl od zaměstnavatelů v ČR, neuvěřitelně 
zakládají na všech možných certifikátech a doporučeních. 
Při hledání práce chtějí zaměstnavatelé vidět reference z 
předchozích zaměstnání a to i jedná-li se o nekvalifikované 
práce jako je například úklid či pomocné práce v kuchyni. 
Pokuste se tedy sehnat co nejvíce referencí. Je nutné mít 
připravený životopis v angličtině. CV by mělo být struktu-
rované a přizpůsobené práci, o kterou se chcete ucházet. 
Pokud plánujete hledat práci v oblasti pohostinství, pak je 
vhodné přivézt si bílou košili či halenku, černé kalhoty a 
černou uzavřenou obuv.

      Co je třeba vyřídit po příjezdu?
Abyste mohli v Austrálii pracovat, musíte požádat na aus-
tralském daňovém úřadě (ATO - www.ato.gov.au) o daňo-
vé identifikační číslo, tzv. Tax File Number (TFN). O daňo-
vé identifikační číslo můžete zažádat, teprve až po nástupu 
ke studiu. Studenti, kteří budou v Austrálii studovat déle 
než 6 měsíců, mohou při žádosti o TFN zatrhnout kolon-
ku Resident for Tax Purposes (rezident pro daňové účely). 
Díky tomu budou v průběhu studia platit nižší daně. Daňo-
vé identifikační číslo vám bude doručeno poštou během 2 
týdnů. Dalším důležitým krokem je založení studentského 
bankovního účtu. To je pro práci v Austrálii také často pod-
mínkou. Vhodný je i vlastní mobilní telefon s australskou 
SIM kartou. Po splnění těchto počátečních podmínek, už 
vám v hledání práce nic nebrání. 

      Jaké typy práce se shání nejlépe?
Austrálie je země s prosperující ekonomikou. Práce je pro 
studenty dostatek, především v australských městech Syd-
ney, Perth, Melbourne a Brisbane. Většina zahraničních 
studentů v Austrálii vykonává nekvalifikované práce. Mezi 
nejběžnější práce patří:
■ Roznos letáků (vhodný zejména pro studenty se základ         

ní úrovní angličtiny)
■ Úklidové práce (kanceláře, nemocnice, veřejné prosto-

ry, domácnosti)
■ Práce v kuchyni (nejčastěji mytí nádobí, krájení zeleni-

ny, roznos jídel, kuchař, catering atd.)
■ Servírka / číšník
■ Obsluha v kavárnách, barech, sandwich barech
■ Práce v supermarketech (pokladní, doplňování zboží 

v supermarketech)

■ Práce v hotelech (nejčastěji se jedná o práce pokojské,  
ale možná je také práce v prádelně či na recepci)

■ Pečovatelská služba, zdravotnictví
■ Práce na stavbách 
■ Sezónní práce na farmách (pomoc při sklizních ovoce 

a zeleniny)

      Jak práci hledat?
Existuje celá řada možností, jak práci hledat: 
■ Přes známé a na doporučení – rozhodně nejúčinnější 

způsob hledání práce
■ Osobním dotazem v restauracích, supermarketech 

a obchodech - běžný a účinný způsob hledání práce
■ Sledováním inzerátů v tisku – dobré je sledovat zejména 

lokální tisk v místě bydliště či školy
■ Přes internet – internet je stále častějším způsobem hledá-

ní práce, často používaný pro hledání práce v supermar-
ketech, kde je registrace přes internet dokonce vítána

■ Využití služeb některých škol, tzv. „JOB CLUBS“
■ Prostřednictvím agentur zprostředkovávajících práci – 

tzv. Job Centra 

      Kolik se platí?
Kolik peněz je vlastně možné si během studijního pobytu 
vydělat? To záleží na velkém množství faktorů, zejména na 
typu a délce studia, místě studia (nejvíce pracovních mož-
ností je ve velkých městech jako Sydney a Melbourne), na 
vašich pracovních schopnostech, úrovni angličtiny, zkuše-
nostech, osobním charakteru a ochotě pracovat. Hrubá 
mzda za práce jako číšník, pomocná síla v kuchyni, rozvoz 
pizzy, doplňování zboží, uklízení či práce na stavbách se 
pohybuje kolem AUD 15 - 20 / hodinu. 
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Kompletní služby před odjezdem a během pobytu

      Naše služby, vaše jistota
Potřebujete pomoci zajistit studijně pracovní pobyt v Aus-
trálii? Pomůžeme vám se vším, co pro studium a práci v 
Austrálii potřebujete zajistit, včetně všech důležitých for-
malit. Austrálie je krásná a vlídná země, která přijme každé-
ho, kdo přichází s otevřeným srdcem. S námi se nemusíte 
o nic starat, se vším vám pomůžeme. 

Studijní pobyty v Austrálii zajišťujeme již od roku 1996 a 
pod značkou STUDYLINE od roku 1999. Díky nám do Aus-
trálie úspěšně vycestovaly tisíce mladých lidí. Snažíme se 
vžít se do vaší situace a opravdu kvalifikovaně vám předat 
naše osobní zkušenosti z Austrálie, které jsme sami načer-
pali během pobytů v Austrálii. Pomůžeme vám splnit si sen 
o studiu v Austrálii. Kontaktujte nás a dohodněte si s námi 
informativní schůzku, na které vám vysvětlíme všechny de-
taily o studijně pracovních pobytech v Austrálii a sestavíme 
cenovou nabídku na míru.

Studium v Austrálii je báječná možnost, jak se efektivně na-
učit anglicky a získat mnoho zkušeností. S naší pomocí si 
snadno a rychle vyberete vhodnou lokalitu, školu a kurz. 
Při vyřizování pobytu od nás obdržíte kompletní servis 
před odletem i během pobytu v Austrálii zdarma. 

Naše služby zahrnují:

■ Pomoc při výběru lokality pobytu v Austrálii
■ Pomoc při výběru školy a kurzu v Austrálii
■ Kalkulaci nákladů na pobyt v Austrálii
■ Zápis na školu v Austrálii
■ Zajištění ubytování v Austrálii
■ Zařízení potvrzení o úhradě kurzu eCOE (Electronic 

Confirmation of Enrolment)     
■ Přípravu a podání žádosti o studentské nebo turistické 

vízum do Austrálie
■ Rezervaci a vystavení letenky do Austrálie
■ Vystavení slevových karet ISIC, IYTC nebo ITIC
■ Zajištění cestovního pojištění do Austrálie
■ Předoletovou schůzku s informace mi o Austrálii
■ Zajištění vrácení daní a mnoho dalších služeb

      S našimi službami v Austrálii nebudete sami 
Klienti STUDYLINE mohou během pobytu využít slu-
žeb naší partnerské agentury v Sydney, Brisbane a 
Perthu. Agentura je jedním z největších mezinárod-
ních studentských center v Austrálii, zaměstnává přes 
35 zkušených konzultantů a má kanceláře v Sydney, 
Brisbane a Perthu. Naši kolegové jsou připraveni po-
skytnout vám kompletní služby zdarma na nejvyšší pro-
fesionální úrovni.

Ať už se v Austrálii ocitnete v jakékoli situaci, můžete se 
na nás spolehnout. Ať máte potíže se studiem, prací, nebo 
ubytováním, neváhejte a kontaktujte nás. Pomůžeme vám, 
i když nejste v Sydney, jak jen to bude v našich silách. Kva-
litu našich služeb si ověřte z našich referencí. V Austrálii se 
vyznáme a jsme tam pro vás.

Také služby v Austrálii jsou kompletní a zahrnují:

■ Vyzvednutí na letišti a odvoz do ubytování
■ Zajištění ubytování Share Accommodation nebo Homestay
■ Popříletové školení (založení účtu, vyřízení TFN, hledá-

ní práce a ubytování, cestování, telefonování, nakupování 
atd.)

■ Informace o operátorech mobilních sítí, pomoc s výbě-
rem vhodného tarifu, prodej některých SIM karet

■ Informace o levném telefonování do zahraničí a prodej 
předplacených mezinárodních telefonních karet

■ Asistence se založením TFN a bankovního účtu
■ Poradenství a asistence při hledání práce, informace o 

pracovních agenturách, místních zvycích při absolvová-
ní pohovorů nebo o požadavcích na jednotlivé pozice, 
nabídka pracovních míst

■ Řešení možných problémů ve škole
■ Přístup na internet a lokální telefonování zdarma
■ Posílání a příjem faxů, tisk, kopírování
■ Poradenství a konzultace při prodlužování studia a          

výběru školy
■ Asistence při prodlužování či změně víz
■ Poradenství imigračního agenta a právníka
■ Účetní a daňové poradenství, vrácení daní

Kompletní asistenční servis  
STUDYLINE zdarma!
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Za kvalitu našich služeb mluví spokojení klienti!

      Reference našich klientů
 „Připadá-li vám Evropa negativní a Amerika příliš upjatá, 
je tu ještě jeden kontinent, který rozhodně stojí za vidění. 
Austrálie. A když Austrálie, tak Sydney, nejenom proto, 
že jde o jedno z nejatraktivnějších měst na světě vůbec. 
Co se týče studia, jazyková škola je tady na každém rohu, 
nabídka je opravdu široká a vyplatí se vybírat pečlivě. Po-
byt v anglicky mluvící zemi a konkrétně ve městě plném 
lidí, kteří angličtinu studují, je tou nejlepší volbou, jestliže 
je zlepšení jazyka vaší prioritou. A pokud by vám těch pět 
hodin denně ve škole nestačilo, je tu i spousta možností 
individuální výuky. Ovšem, nic se nemá přehánět a platí to 
i o studiu, takže po pěti hodinách ve škole není na škodu 
vyrazit na jednu z mnoha pláží. Záleží na náladě. A stejné 
je to vlastně se vším. Je tu všechno a záleží jen na vás, co 
si vyberete. Ve zkratce – Sydney je úžasné město plné en-
ergie a až na žraloky i velice bezpečné. Vlastně je tu ještě 
jedno nebezpečí – že se vám nebude chtít zpátky domů… 
Aussie Aussie Aussie!
P.S. Pro vyznavače indie rocku absolutní ráj…“
Jana Samková (Navitas English, Sydney)

„Dobrý den,
dnes si užívám již třetí měsíc pobytu v Sydney, je to úžasné 
město, skvělá atmosféra a pozitivní nálada. Nevím, zda je 
to počasím, určitě na tom má také podíl, je to skvělé místo 
na získání zkušeností. Nejdůležitější a nejtěžší je začátek, 
jak se ke všemu člověk postaví a hlavně na koho se může 
obrátit, když si neví rady a je na druhé straně zeměkoule. 
Tím bych Vám ve STUDYLINE chtěla moc a moc za vše 
poděkovat, jak se staráte o své klienty a svěřence:-). Když 
jsem se na jaře rozhodla, že pojedu studovat do Aus-
trálie, našla jsem  mnoho  kanceláří na internetu, z těch 
všech jsem si vybrala vaši a dnes musím říct, že jsem za 
to ráda... Po zkušenostech, které tu mají ostatní studenti z 
Čech, jsem já u vaší agentury nenašla jedinou pochybnost, 
kdykoli jsem potřebovala poradit či pomoct, vždy jste mi 
vyšli vstříc. Takže ještě jednou moc za vše DĚKUJI!
S pozdravem“
Pavla Karpíšková (Kaplan International Colleges, Sydney)

„S prací. Tak to byl od začátku velký otazník. Po 14 dnech, 
jsem si koupila šicí stroj, dala jsem si inzerát a teď jsem 
docela hodně vytížená. Opravy oděvů jsou tady v Sydney 
nehorázně drahé, takže stačí být o něco levnější a ono se 
to nějak rozkřiklo samo. Navíc zákazníci, pro které šiju, 
jsou vesměs Australané, takže mám pocit, že se naučím 
víc po škole, než v ní. Nicméně jsem ještě chtěla najít 
něco na pár hodin v týdnu, abych nebyla pořád zavřená 
doma. To se mi poštěstilo úplně náhodou. Šla jsem do-
provodit kamarádku do práce a ona mi pak volala, že se 
na mě ptala jejich manažerka, jestli nehledám práci, že 
jsem jí byla moc sympatická a ať se jí přijdu ukázat. Šla 
jsem jí v podstatě jen vysvětlit, že jsem v restauraci nikdy 
nepracovala a že skoro neumím anglicky, ale prý to mám 
prostě zkusit. A tak jsem to zkusila a je ze mě víkendový 
runner! :-) Ani nevím jak. Není to vlastně ani restaurace, 
ale „čokoleterie“ takže se mi tam opravdu líbí :-) a je to 
hned vedle Opera House. Bydlím 10 min. busem odtud a 

jezdí mi tam přímá linka. Stejně tak do školy. Asi mám víc 
štěstí než rozumu.“
Ivana Václavková (SELC, Sydney)

„Ahoj, do Austrálie jsme odjeli, protože jsme se rozhodli 
naučit angličtinu - jazyk, který nutně potřebujeme ke své 
profesi. Troufáme si říci, že novinář se dnes bez angličtiny 
neobejde. A hlavně: nikdy není pozdě. Nikdy. Táhne nám 
na 30 a rozhodli jsme se opustit atraktivní práci a dohnat 
to, co jsme neudělali dříve. Naše práce nějakou dobu 
ovlivňovala rozhodování, zpočátku jsme se báli svá místa 
v České televizi opustit, ale nakonec jsme si řekli, že pokud 
něco umíme, budeme se snad moci k práci vrátit. Navíc 
přijedeme z Austrálie bohatší: bohatší o angličtinu, bohatší 
o zkušenosti, bohatší o zážitky z cestování. Do Austrálie 
jsme přijeli jako studenti. Díky agentuře Studyline jsme 
získali studentská víza a využili stejné cesty, jako tisíce 
českých a slovenských občanů. Zaplatili jsme si kurz 
angličtiny a odborný kurz a vyrazili na zkušenou. Díky 
agentuře Studyline, která nám podala velmi objektivní in-
formace { jak jsme po příjezdu do Austrálie museli uznat}, 
jsme studovali angličtinu na kvalitní škole a po pěti měsících 
se naučili mnohem více než za roky chození do jazykových 
škol doma. Vybrali jsme si Australian College of English 
nedaleko proslulé Bondi Beach v Sydney. Škola se může 
pochlubit vynikajícími učiteli, pestrým doplňkovým pro-
gramem a dobrým servisem pro studenty. V rámci akcí tzv. 
Boomerang Clubu jsme poznali Sydney a také si vyzkoušeli 
hru na hudební nástroj australských domorodců didgeri-
doo. Pracujeme povolených 20 hodin týdně, o víkendech 
pořádáme výlety do okolí Sydney a těšíme se na cestování 
po Austrálii, které plánujeme po ukončení studia. Austrálie 
je překrásná a exotická země a žijí tu milí a klidní lidé. Fau-
na a flora je neuvěřitelně bohatá a kuchyně, díky asijským 
vlivům, neskutečně pestrá. Náš pobyt tady už nyní předčil 
všechna očekávání. Doporučujeme!“
Barbora Kroužková a Josef Kluge (Navitas English, Sydney)

Více referencí najdete na:
http://www.australie-studium.cz/reference/
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Kalkulace ceny pobytu, postup vyřizování!

pis smlouvy spojený s vystavením faktury. Při podpisu 
smlouvy zároveň klient obdrží všechny potřebné in-
formace pro sestavení vízové žádosti spolu s detailním 
vysvětlením celé vízové žádosti. 

■ Úhrada zálohy na pobyt nebo celého pobytu klientem.

■ Registrace ke studiu na vybrané škole. Zároveň na 
základě vašich požadavků provedeme rezervaci letenky, 
ubytování a dalších vámi objednaných služeb.  

■ Doplatek ceny pobytu a objednaných služeb (letenka, 
cestovní pojištění atd.). 

■ Po vyřízení pobytu následuje informativní schůzka před 
odletem, na které vám předáme potvrzení školy o přijetí 
ke studiu, potvrzení o zajištění ubytování, vízum, leten-
ku a informační manuál STUDYLINE. 

■ A pak už vzhůru za dobrodružstvím :-).

   Kalkulace ceny pobytu
V našem katalogu uvádíme ceny, které jsou totožné s 
cenami našich partnerských škol. V mnoha případech 
jsou naše ceny nižší vzhledem ke zvýhodněným cenám a 
speciálním nabídkám, které nám školy díky dlouhodobé 
a úspěšné spolupráci poskytují. U každé školy v katalogu 
je tabulka cen v australských dolarech (AUD), kde jsou 
uvedené poplatky za školné, ubytování a další poplatky 
jako zápisné, poplatek za učebnice, za zajištění ubytování, 
příplatky za letní sezónu, vyzvednutí na letišti atd. Celko-
vou cenu pobytu získáte jako součet položek uvedených v 
tabulce níže.

   Položky ceny pobytu
Zápisné Jednorázový poplatek
Školné za kurz Cena za týden x počet týdnů
Učebnice a studijní
materiály

Podle školy a kurzu (u některých 
škol se hradí až ve škole)

Poplatek za zkoušku
Podle typu zkoušky (pouze 
pokud se přihlásíte na kurz 
zakončený zkouškou)

Poplatek za zajištění 
ubytování

Podle školy ( jednorázový 
poplatek)

Ubytování Cena za týden (dle typu uby-
tování) x počet týdnů

Poplatek za vyzved-
nutí na letišti

Pokud si tuto službu objednáte 
( jednorázový poplatek)

Pojištění OSHC Cena za měsíc x počet měsíců

Další poplatky (např. 
sezónní příplatek) Podle školy

Celková cena za 
pobyt Uvedená v AUD

   Ostatní náklady na pobyt
Vízový poplatek Dle typu víza
Letenka, jízdenka Cena dle lokality a sezóny
Cestovní pojištění Cena dle tarifu

Kapesné Podle lokality a objednaných 
služeb

   Postup vyřizování studijního pobytu
■ Celý postup vyřizování studijního pobytu v Austrálii 

začíná schůzkou, na které vám poradíme s výběrem 
lokality, školy, vhodného kurzu, ubytování a dalších 
služeb, sestavíme vám kompletní kalkulaci nákladů. 
Celé vyřizování pobytu do Austrálie trvá obvykle 1 - 3 
měsíce (dle typu kurzu a víza).

■ Druhým krokem je vyplnění přihlášky ke studiu, pod-
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Kaplan International Colleges 

Náš tip! 10% sleva ze školného při 
objednání kurzu do 31.7.2012! 

J    Úvod 
Kaplan International Colleges (KIC) je mezinárodní vzdělávací instituce s více než 70 letými 
zkušenostmi ve výuce jazyků. KIC nabízí kurzy ve 40 destinacích světa a je špičkou ve svém 
oboru. Studenti ocení především velký výběr kurzů, kvalifikované lektory, umístění škol v 
atraktivních lokalitách a Job Club. Novinkou roku 2012 jsou vlastní učebnice, na kterých se 
podílelo mnoho odborníků. KIC je členem asociací NEAS a English Australia.

   Lokalita
Škola má v Sydney dvě budovy. Škola v City má strategickou polohu, je vzdálena pouhých 
5 minut chůze od vlakového nádraží Central Station. Druhá škola je na Manly. Manly Beach 
je považována za nejkrásnější v Sydney. Budova školy byla v loňském roce přestěhována 
přímo naproti pláži.  Z terasy, kterou studenti využívají k relaxaci během přestávek, je krásný 
panoramatický výhled na pláž s oceánem.

   Kurzy a ubytování
KIC nabízí širokou nabídku kurzů obecné angličtiny, výhodou  je flexibilita kurzů díky 
možnosti výběru mezi ranní a večerní výukou. Kurzy General English na školách jsou v 
intenzitě 28 lekcí / týden (20 lekcí obecné výuky + 8 volitelných lekcí,  7 lekcí struktur-
ovaného samostudia). U volitelných lekcí můžete vybírat z: „Vocabulary, Current Affairs, 
Local Culture nebo Business English“. Při strukturovaném samostudiu máte přístup ke 
všem výukovým materiálům, interaktivním programům atd. KIC má v nabídce i kurzy 
se zaměřením na akademickou angličtinu English for Academic Purposes a kurzy připravující na 
mezinárodní zkoušky FCE, CAE a IELTS a na Manly také kurz pro mládež zaměřený na přípravu na 
střední školu English for High School. Mezi dlouhodobé programy patří: Academic Year, Academic 
semester. Škola v Sydney City nabízí studium odborných kurzů Business, které zahrnují moduly: 
Marketing, Advertising, Human Resources, Business Administration, Finance and Project Manage-
ment. Studenti tak získají komplexní výuku zaměřenou na všechny oblasti obchodu. Odborné kurzy 
mají jen večerní výuku a to od 17:00 - 21:30. Studenti hledající práci jistě ocení Job Club, který 
škola nabízí studentům zdarma. Jedná se o asistenci při hledání práce, pomoc se sepsáním CV 
a motivačního dopisu a tipy, jak úspěšně absolvovat interview a jak si najít v Austrálii práci. Stu-
denti hledající práci v pohostinství mohou získat certifikát Responsible Service of Alcohol (RSA). 
Job Club je možné navštěvovat ve škole v City každou středu od 16 do 17 hodin a ve škole na 
Manly každou středu a čtvrtek od 12:30 - 13:20 hod. Školy KIC zajišťují ubytování v hostitelských 
rodinách. Studenti starší 18 let mohou využít také možnosti ubytování ve studentských rezidencích 
a apartmánech. Detaily najdete na http://www.australie-studium.cz/skola/australie/kaplan-interna-
tional-colleges-sydney/.

Sydney City, Sydney Manly

Max. / prům. počet studentů ve škole:
Sydney City:       480 / 375
Sydney Manly:   300 / 200
Max. / prům. počet studentů ve třídě: 
Sydney City:         15 / 13
                              20 / 30 (Odborné kurzy)      
Sydney Manly:   15 / 12 
Minimální věk: 
Kurzy angličtiny: 16 let
Odborné kurzy: 18 let
English for High School: 12 - 18 let
Národnostní složení studentů:
Sydney City: 43% Asie, 26% Evropa, 18% 
Jižní Amerika, 13% Ostatní
Sydney Manly: 34% Asie, 28% Evropa, 26% 
Jižní Amerika, 12% Ostatní
Zastoupení ČR: 
Sydney City: 6%
Sydney Manly: 12%
Vybavení škol:
obě školy Kaplan International Colleges 
mají knihovnu, centrum pro samostudium, 
počítačové učebny s přístupem na inter-
net, společenskou místnost, klimatizované 
učebny, v Sydney City je také kavárna s 
výhledem do zahrady, na Manly jsou terasy 
s výhledem na pláž Manly Beach
Přednosti školy:
výborný národnostní mix, snadná dostup-
nost, široká nabídka kurzů, vlastní učebnice, 
vysoce kvalifikovaní učitelé, cena, Job Club
Délka lekce: 
45 minut

Kurzy angličtiny Délka
Cena za týden v AUD

Nástupní termíny
Sydney City Sydney Manly

General English (28 + 7 lekcí / týden) 2 - 18 týdnů 250 250

každé pondělí

19 - 52 týdnů 245 245

General English Evening (28 + 7 lekcí / týden) 2 - 18 týdnů - 230
19 - 52 týdnů - 220

Business English (28 + 7 lekcí / týden) 2 - 18 týdnů 250 -
19 - 52 týdnů 245 -

English for Academic Purposes (28 + 7 lekcí / týden) 10 týdnů 250 250  4. 1., 16. 4., 25. 6., 8. 10.

English for High School (28 + 7 lekcí / týden) 2 - 18 týdnů - 250 každé pondělí19 - 52 týdnů - 245

IELTS (28 + 7 lekcí / týden) 5, 10 týdnů 250 -
4. 1., 6. 2., 12. 3., 16. 

4., 21. 5., 25. 6., 30. 7., 
3. 9., 8. 10., 12. 11.

FCE, CAE Paper Based (28 + 7 lekcí / týden)
10 týdnů 250 250 3. 1.
12 týdnů 250 250 19. 3., 10. 9.

FCE, CAE Computer Based (28 + 7 lekcí / týden) 5 týdnů - 250 12. 3., 9. 7., 29. 10.
Academic Semester (28 + 7 lekcí / týden) 20 týdnů 245 245 3. 1.*, 19. 3., 10. 4.*, 18. 

6.*, 24. 9.*, 15. 10.Academic Year (28 + 7 lekcí / týden) 32 týdnů 245 245
One to one (10 lekcí / týden) 1 - 12 týdnů 1350 1350 každé pondělí
Odborné kurzy Délka Sydney - City Nástupní termíny
Certificate IV in Bussiness  (20 lekcí / týden) 20 týdnů 2700 / kurz

23. 1., 27. 2., 16. 4., 21. 5., 
9. 7., 13. 8., 2. 10., 5. 11.Diploma of Business  (20 lekcí / týden) 40 týdnů 5400 / kurz

Advanced Diploma of Business (20 lekcí / týden) 60 týdnů 8100 / kurz

Ubytování Cena za týden v AUD Nástupní termínySydney  City Sydney Manly
Homestay, jednolůžkový pokoj, polopenze 270 270

každou neděli

Premium homestay, jednolůžkový pokoj, polopenze 330 -
Apartment City, jednolůžkový pokoj, bez jídla 325 -
Apartment  City, dvoulůžkový pokoj, bez jídla 225 -
Apartment Beach, jednolůžkový pokoj, bez jídla 300 -
Apartment Beach, dvoulůžkový pokoj, bez jídla 200 -
Poplatky a další informace
Zápisné: AUD 195,  poplatek za zajištění ubytování: AUD 195, učebnice: AUD 10 / týden (maximálně AUD 250), vyzvednutí na letišti: AUD 140 / jednu cestu, poplatky za zkoušky: FCE, CAE 
Paper Based - AUD 395, FCE, CAE Computer Based - AUD 250, pojištění OSHC AUD 40 / měsíc, sezónní příplatky: Homestay Vánoce AUD 95 / týden  (od 24.12. do 31.12.2012).

*Nástupní termíny na Academic Year.



13

D M
Max. / prům. počet studentů ve škole:
Perth:         360 / 280
Brisbane:   400 / 250 
Cairns:       340 / 220

Max. / prům. počet studentů ve třídě: 
15 / 13                     

Minimální věk: 
16 let

Národnostní složení studentů:
Perth: 57% Asie, 18% Jižní Amerika, 14% 
Evropa, 11% Ostatní
Brisbane:  51% Asie, 26% Evropa, 14% Jižní 
Amerika, 9% Ostatní
Cairns: 50% Asie, 44% Evropa, 3% Jižní 
Amerika, 3% Ostatní

Zastoupení ČR: 
Perth: 6%
Brisbane: 4%
Cairns: 2%

Vybavení škol:
prostorné učebny s klimatizací, počítačové 
učebny s wifi,  v Cairns kavárna a bar na ven-
kovní terase

Přednosti školy:
výborný národnostní mix, snadná dostup-
nost, široká nabídka kurzů, vysoce kvalifiko-
vaní učitelé,  vlastní učebnice, cena, tradice, 
Job Club

Délka lekce: 
45 minut

Náš tip! 10% sleva ze školného při 
objednání kurzu do 31.7.2012! 

   Úvod 
Kaplan International Colleges (KIC) je mezinárodní vzdělávací in-
stituce s více než 70 letými zkušenostmi ve výuce jazyků. KIC nabízí 
kurzy ve 40 destinacích světa a je špičkou ve svém oboru. Studenti 
ocení především velký výběr kurzů, kvalifikované lektory, umístění 
škol v atraktivních částech měst a Job Club. Novinkou roku 2012 jsou 
vlastní učebnice, na kterých se podílelo mnoho odborníků. Škola je 
členem asociací NEAS a English Australia.

   Lokalita
Perth je ideálním místem pro studium, neboť jde o klidnější město, 
které pro své studium volí čím dál více studentů. V Perthu je budo-
va školy KIC s 18 učebnami v samotném centru nákupní zóny West 
Perth na jedné z hlavních tříd, zároveň však necelých 20 minut od 
nádherných pláží Indického oceánu. V Brisbane škola sídlí v moderní 
budově na Queen street v centru města. Budova školy je snadno dosa-
žitelná hromadnou dopravou a pěšky můžete dojít na promenádu, k 
obchodům, kavárnám i restauracím. Stejně jako v ostatních centrech, 
i v Brisbane jsou samozřejmostí klimatizované učebny, wifi zdarma 
a studentská kavárna s knihovnou. Cairns je mezi studenty oblíbené 
díky své poloze v tropickém pásmu a blízkosti k tropickým deštným 
pralesům, krásným plážím a známému Velkému bariérovému útesu. 
Budova školy sídlí opět v centru města v blízkosti nákupních center a 
obchodů. Studenti mohou během přestávek a volného času využívat 
venkovní terasu s kavárnou, která je skvělá pro relaxaci.

   Kurzy a ubytování
Široká KIC nabízí kurzy General English, English for Academic Purposes, přípravu na cambridgské 
zkoušky FCE, CAE a IELTS. Pro náročnější studenty jsou tu lekce One to one. Mezi dlouhodobé progra-
my patří Academic Semester a Academic Year a OPUS (studijně pracovní program). V Perthu je mož-
nost zvolit večerní kurzy General English Evening, které jsou cenově výhodnější. Ušetříte tak 20 AUD 
/ týden. Pro dívky starší 18 let nabízí KIC v Perthu program Demi Pair, u kterého dívka během studia 
pomáhá hostitelské rodině s dětmi a domácími pracemi a díky tomu má ubytování v rodině s polopenzí 
po prvních 4 týdnech zdarma. Studenti hledající práci jistě ocení Job Club, který škola nabízí studentům 
zdarma. Jedná se o asistenci při hledání práce, pomoc se sepsáním CV a motivačního dopisu a tipy, jak 
úspěšně absolvovat interview a jak si najít v Austrálii práci. Studenti hledající práci v pohostinství mohou 
získat certifikát Responsible Service of Alcohol (RSA). Job Club je možné navštěvovat ve škole v Brisbane 
každý čtvrtek od 15:50 do 16:30 hodin, ve škole v Cairns každé pondělí a středu od 13:30 do 14:30 a 
ve škole v Perthu každou středu a čtvrtek od 16 - 17 hod. Ubytování nabízí školy KIC v hostitelských ro-
dinách, hostelech a rezidencích. Detaily najdete na http://www.australie-studium.cz/skola/australie/
kaplan-international-colleges/.

Kaplan International Colleges 
Perth, Brisbane, Cairns

Kurzy angličtiny Délka
Cena za týden v AUD

Nástupní termíny
Perth Brisbane Cairns

General English (28 + 7 lekcí / týden) 2 - 18 týdnů 240 240 240

každé pondělí

19 - 52  týdnů 235 230 230

General English Evening (28 lekcí / týden) 2 - 18 týdnů 220 - -
19 - 52 týdnů 210 - -

Business English (28 + 7 lekcí / týden)* 2 - 18 týdnů 240 240 240
19 - 52  týdnů 235 230 230

English for Academic Purposes (28 + 7 lekcí / týden) 10 týdnů 240 240 - Perth: 16. 4., 8. 10.
Brisbane: 3. 1., 16. 4., 3. 9.

IELTS (28 + 7 lekcí / týden) 5, 10 týdnů 240 240 240 3. 1., 6. 2., 12. 3., 16. 4., 21. 5., 25. 
6., 30. 7., 3. 9., 8. 10., 12. 11.

FCE Paper Based (28 + 7 lekcí / týden)
CAE Paper Based (28 + 7 lekcí / týden)**

10 týdnů 240 240 240  3. 1.
12 týdnů 240 240 240 19. 3., 10. 9.

FCE, CAE Computer Based (28 + 7 lekcí / týden) 5 týdnů 240 - 240 12. 3., 9. 7., 29. 10.
Academic Semester (28 + 7 lekcí / týden) 20 týdnů 235 230 230 3. 1., 19. 3., 10. 4., 18. 6., 24. 9., 15. 10.
Academic Year (28 + 7 lekcí / týden) 32 týdnů 235 230 230 3. 1., 10. 4., 18. 6., 24. 9.
One to one (10 lekcí / týden) 1 - 12 týdnů 1350 1350 1350 každé pondělí

Ubytování Cena za týden v AUD Nástupní termínyPerth Brisbane Cairns
Homestay, jednolůžkový pokoj, polopenze 245 230 215

každou neděli
Hostel, jednolůžkový pokoj, polopenze - 295 -
Hostel, jednolůžkový pokoj, bez stravy - - 220
Beach Hostel, jednolůžkový pokoj, bez stravy 441 - -
Beach Hostel, dvoulůžkový pokoj, bez stravy*** 242 - -
Poplatky a další informace
Zápisné: AUD 195, poplatek za zajištění ubytování: AUD 195, poplatek za umístění Demi Pair: AUD 550 (Homestay Demi Pair - dvoulůžkový pokoj, polopenze), učebnice: AUD 10 / týden 
(max. AUD 250), vyzvednutí na letišti: Brisbane AUD 130 / jednu cestu, Cairns AUD 25 / zpáteční transfer (povinný při ubytování v homestay), Perth AUD 105, poplatky za zkoušky: FCE, CAE 
Paper Based - AUD 395, FCE, CAE Computer Based - AUD 250, pojištění OSHC: AUD 40 / měsíc, sezónní příplatky: homestay Vánoce AUD 90 / týden.

*V Brisbane a Cairns je intenzita 20 lekcí General English + 8 lekcí Business English + 7 lekcí strukturovaného samostudia.
** CAE s nástupem 3. 1. je na 11 týdnů.
*** Pouze při ubytování dvou studentů najednou. Hradí se vratný depozit AUD 20.
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Max. / prům. počet studentů ve škole: 
400 / 350
Max. / prům. počet studentů ve třídě: 
GE, BE: 18 / 14 
Cambridge: 14 / 10 
Minimální věk: 
18 let
Národnostní složení studentů:
35% Jižní Amerika (Brazílie, Kolumbie, Peru)
33% Evropa (Německo, Francie, Španělsko)
28% Asie (Korea, Japonsko, Čína, Thajsko)
4% Ostatní
Zastoupení ČR:
13%
Vybavení školy: 
36 učeben, velká společenská místnost s 
počítači a wifi zdarma, velká plazmová tele-
vize, několik kuchyněk s mikrovlnkami a led-
nicemi, knihovna
Přednosti školy:
přátelská atmosféra, poloha v centru 
města,  kvalitní výuka za rozumnou cenu, 
Work Club
Délka lekce:
60 minut

Max. / prům. počet studentů ve škole: 
350 / 300
Max. / prům. počet studentů ve třídě: 
General English: 15 / 14 
Cambridge: 14 / 12
Minimální věk: 
16 let
Národnostní složení studentů:
60% Evropa (Švýcarsko, Francie, Německo)
23% Asie (Japonsko, Korea) 
15% Jižní Amerika (Brazílie)
2% Ostatní
Zastoupení ČR:
4 %
Vybavení školy: 
24 učeben, 2 společenské místnosti pro 
studenty, kavárna, kuchyňka, 2 počítačové 
učebny, Business English Centre
Přednosti školy:
lokalita (10 minut od pláže), kvalifikovaní 
učitelé, osobní přístup, složení studentů, 
široká nabídka kurzů, moderní vybavení
Délka lekce:
60 minut

Sydney English Language Centre 
Sydney Bondi

   Úvod 
Sydney English Language Centre (SELC) se zaměřuje na výuku angličtiny pro zahraniční studenty, kteří 
na školu přijíždějí z více než 30 zemí světa. SELC patří mezi nejmoderněji vybavené školy nejen v Sydney, 
ale v celé Austrálii. Škola je členem asociací NEAS, EA, FIYTO a ALTO.

   Lokalita
SELC se nachází na Bondi Junction, v jedné z nejatraktivnějších lokalit v Sydney, odkud je to 15 minut 
do centra a 10 minut na nejznámější pláž v Sydney Bondi Beach. Bondi Junction je ideální lokalita pro 
studium, práci a bydlení.

   Kurzy a ubytování
SELC nabízí širokou škálu kurzů při flexibilitě nástupních termínů. Každou středu mají studenti kurzu 
General English s min. středně pokročilou úrovní na výběr z následujících volitelných předmětů: 
poslech a konverzace, psaní a gramatika, příprava na zkoušky TOEIC, TOEFL, Austrálie, vaření, film, 
hledání práce a přírodní terapie. Mezi nejkvalitnější kurzy na škole patří cambridgeské kurzy FCE, 
CAE a CPE. Širokou paletu kurzů doplňují kurzy IELTS, Busines English a prakticky zaměřený kurz 
English for Customer Service Communication, zakončený certifikáty Barista a Latte Art Certificates. 
Pro studentty, kteří plánují studium na odborné školy nebo univerzitě je vhodný kurz English for Aca-
demic Purposes. Intenzita výuky všech kurzů je 21 lekcí obecné výuky / týden + 2 lekce konverzace / 
týden + 5 lekcí samostudia / týden. SELC zajišťuje ubytování v hostitelských rodinách a studentských 
rezidencích Sinclairs Lodge. Detaily najdete na http://www.australie-studium.cz/skola/australie/
sydney-english-language-centre/.

English Language School in Sydney 
Sydney

   Úvod 
Škola English Language School in Sydney (ELSIS) byla založena v roce 1991. Studenti oceňují kvalitní 
výuku s možností studovat dopoledne nebo večer, výborný národnostní mix a přátelskou atmosféru. 
ELSIS nabízí také bohatý program aktivit a kulturních akcí.

   Lokalita
Mezi hlavní přednosti školy ELSIS patří lokalita a cena. Škola sídlí na Kent Street v centru Sydney, jen 5 
minut chůze od přístavu Circular Quay a Opery. V blízkosti školy je spousta obchodů, kaváren a klubů. 
Na známé pláže Bondi Beach a Manly Beach je to pouhých 15 a 40 minut.

   Kurzy a ubytování
ELSIS nabízí širokou škálu kurzů od General English, Business English, přes angličtinu zaměřenou na 
přípravu ke studiu na univerzitě English for Academic Purposes až po kurzy připravující k mezinárodně 
uznávaným cambridgeským zkouškám FCE, CAE a IELTS. Jako jedna z mála škol pořádá ELSIS večerní kur-
zy General English a IELTS (od 16:00 do 20:30 hod.). Výuka u všech kurzů probíhá od pondělí do čtvrtka. 
Škola svým studentům také pomáhá při hledání práce v tzv. Work Clubu - garance až pěti pracovních na-
bídek z oboru pohostinství, administrativa, úklid, zákaznický servis, obchod apod. Ubytování můžete zvolit 
v rodině, kde máte možnost procvičovat angličtinu s rodilými Australany, nebo v rezidenci. Detaily najdete 
na http://www.australie-studium.cz/skola/australie/english-language-school-in-sydney/.

Speciální nabídka 5 + 1, 10 + 2, 15 + 3, 
20 + 4 týdny angličtiny  zdarma!

Kurzy angličtiny Délka Cena za 
týden v AUD

Nástupní 
termíny

General English (21 + 7 lekcí / týden)
Business English (21 + 7 lekcí / týden)
English for Academic Purposes, IELTS
(21 + 7 lekcí / týden)

2 - 9 týdnů 280 3. 1., 30. 1., 27. 
2., 26. 3., 23. 
4., 21. 5., 18. 
6., 16. 7., 13. 

8., 10. 9., 8. 10., 
5. 11., 3. 12.

10 - 19 týdnů 270
20 - 24 týdnů 260
25 - 52 týdnů 250

English for Customer Service Communication 
(21 + 7 lekcí / týden) 4 týdny 280

FCE, CAE, CPE (21 + 9 lekcí / týden) 10 týdnů 270  3. 1.
12 týdnů 19. 3., 10. 9.

Ubytování Cena za 
týden v AUD

Nástupní 
termíny

Homestay, jednolůžkový pokoj, bez stravy 196

každou neděliHomestay, jednolůžkový pokoj, polopenze 259
Sinclairs Lodge, jednolůžkový pokoj, bez stravy 338
Sinclairs Lodge, dvoulůžkový pokoj, bez stravy* 238

Poplatky a další informace
Zápisné: AUD 220, poplatek za zajištění ubytování: AUD 220, učebnice: AUD 5 / týden, vyzvednutí na letišti: AUD 140 
/ jednu cestu, poplatky za zkoušky: FCE, CAE a CPE: cca AUD 370 (hradí se ve škole), poplatky za certifikáty: Barista + 
Latte Art Certificates AUD 170, pojištění OSHC: AUD 40 / měsíc.

*Pouze při ubytování dvou studentů najednou.

Kurzy angličtiny Délka Cena za 
týden v AUD Nástupní termíny

General English (20 lekcí / týden)
IELTS (20 lekcí / týden)

4 - 19 týdnů 210 každé pondělí20 - 52 týdnů 190

Business English (20 lekcí / týden)
4 - 19 týdnů 210 3. 1., 30. 1., 27. 2., 26. 3., 

23. 4., 21. 5., 18. 6., 16. 7., 
13. 8., 10. 9., 8. 10., 5. 11.20 - 52 týdnů 190

English for Academic Purposes
(20 lekcí / týden)

6, 12, 18 týdnů 210 3. 1., 13. 2., 26. 3., 7. 5., 18. 
6., 30. 7., 10. 9., 22. 10.24 týdnů 190

FCE, CAE (20 lekcí / týden) 10 týdnů 210 3. 1., 18. 6.
12 týdnů 19. 3., 10. 9.

Ubytování* Cena za 
týden v AUD Nástupní termíny

Homestay, jednolůžkový pokoj, polopenze 250

každou neděliHomestay, dvoulůžkový pokoj, polopenze 235
Residence, jednolůžkový pokoj, bez stravy 300
Residence, dvoulůžkový pokoj, bez stravy 180
Poplatky a další informace
Zápisné: AUD 200, poplatek za zajištění ubytování: AUD 198, učebnice: 1 - 4 týdny AUD 60, 5 - 8 týdnů AUD 90, 9 - 12 
týdnů AUD 120, 13 - 24 týdnů AUD 150, 25+ týdnů AUD 180, vyzvednutí na letišti: AUD 121 / jednu cestu, poplatky za 
zkoušky: FCE, CAE: AUD 390, pojištění OSHC: AUD 35 / měsíc

* Minimální doba ubytování je na 4 týdny.



15

D M

D M

Sydney English Academy
Sydney Manly

Ability English
Sydney, Melbourne

   Úvod 
Škola Sydney English Academy (SEA) je menší rodinná škola s maximálně 108 studenty. 
Třídy jsou malé s maximálně 15 studenty. V této škole se proto vždy budete cítit příjemně 
a v hodinách vám bude věnovaná individuální pozornost. Mezi hlavní přednosti školy SEA 
patří přijatelná cena a skvělá lokalita. 

   Lokalita
Škola se nachází na hlavní turistické promenádě The Corso, pouhých 100 metrů od nej-
krásnější pláže v Sydney Manly Beach. Studenti tak studují v příjemném prostředí a volný 
čas mohou trávit na pláži. Manly patří mezi nejoblíbenější turistické destinace v Sydney. 
V této části Sydney se nachází spousta barů, restaurací, hotelů a kaváren. Je to nejlepší 
místo pro studium, práci a bydlení v Sydney. Přitom do centra Sydney se dostanete za 30 
minut lodí nebo autobusem.

   Kurzy a ubytování
SEA nabízí kurzy obecné angličtiny General English (25 lekcí / týden), IELTS ( 20 lekcí / tý-
den) a cambridgeské kurzy FCE, CAE (25 lekcí / týden). Většina studentů začíná studovat kurz 
General English, na který naváže cambridgeským kurzem zakončeným zkouškou FCE či CAE. 
Všechny učebny jsou klimatizované a světlé. Studenti mají k dispozici také počítačovou učebnu s internetem. 
Vzhledem k lokalitě škola nabízí také kurzy English + Surfing a English + Diving o intenzitě 15 lekcí / týden, 
které nejsou intenzivní a nelze na ně vyřídit studentské vízum. SEA připravuje bohatý program mimoškolních 
aktivit, ať už sportovních, kulturních či poznávacích. Ubytování zajišťuje v hostitelských rodinách nebo v hos-
telech. Detaily najdete na http://www.australie-studium.cz/skola/australie/sydney-english-academy/.

   Úvod 
Ability English patří mezi školy s přátelskou atmosférou a kvalitní výukou angličtiny. Na škole potkáte stu-
denty z 38 různých zemí světa. Kurzy jsou vedeny kvalifikovanými lektory s dlouholetými zkušenostmi.

   Lokalita
Škola Ability English má v Sydney dvě budovy. První budova je 5 minut chůze od Central Station, druhá 
je blízko Oxford Street. V Melbourne najdete Ability English na Londsdale Street v centru města.

   Kurzy a ubytování
Ability English nabízí kurzy obecné angličtiny General English o intenzitě 20 + 3 lekce / týden. Vý-
uka probíhá od pondělí do čtvrtka. V pátek mají studenti možnost se zdokonalit v dalších 3 lekcích. 
Učitelé se v nich zaměřují na konverzaci, rozšiřování slovní zásoby nebo volí zábavnou formu výuky 
jako je sledování filmů, hraní her, poslech hudby atd. Na Ability English můžete také studovat kurzy 
obchodní angličtiny Business English, kurzy zakončené mezinárodně uznávanými zkouškami IELTS, 
FCE a CAE (23 lekcí / týden) a akademickou angličtinu English for Academic Purposes (23 lekcí / 
týden). V Sydney i v Melbourne  lze studovat večerní kurzy General English Evening, IELTS Evening 
a v Sydney navíc také FCE Evening. Večerní kurzy probíhají od 17:00 do 21:30 hod. od pondělí do 
pátku. Ubytování škola zajišťuje v hostitelských rodinách. Detaily najdete na http://www.australie-
studium.cz/skola/australie/ability-english/.

Speciální nabídka 10 + 1, 20 + 2, 
30 + 3 týdny angličtiny zdarma!

Max. / prům. počet studentů ve škole: 
108 / 80

Max. / prům. počet studentů ve třídě: 
General English, IELTS: 15 / 12  
Cambridge: 12 / 10
Minimální věk: 
16 let
Národnostní složení studentů:
45% Evropa (Švýcarsko, Francie)
30% Jižní Amerika (Brazílie)
24% Asie (Japonsko, Korea)
1% Ostatní 
Zastoupení ČR:
3%
Vybavení školy: 
klimatizované učebny, počítačová učebna, 
wifi, televizní místnost s DVD, kuchyňka
Přednosti školy:
rodinná atmosféra, poloha 100 m od pláže 
Manly Beach, cena
Délka lekce:
60 minut

Kurzy angličtiny Délka Cena za týden 
v AUD Nástupní termíny

General English (25 lekcí / týden) 2 - 52 týdnů 240 každé pondělíIELTS (20 lekcí / týden) 12 týdnů 240
FCE (25 lekcí / týden)
CAE (25 lekcí / týden)

10 týdnů 240 3. 1.
12 týdnů 240 19. 3., 10. 9.

English + Surfing (15 lekcí / týden) 1 - 4 týdny 450
každé pondělíEnglish + Diving (15 lekcí / týden) 2 týdny 625

One to one (10 lekcí / týden) 1 - 12 týdnů 1400

Ubytování Cena za týden 
v AUD Nástupní termíny

Homestay, jednolůžkový pokoj, polopenze 260 každou neděliHomestay, dvoulůžkový pokoj, polopenze 220
Poplatky a další informace
Zápisné: AUD 180, poplatek za zajištění ubytování: AUD 200, učebnice: 2 - 6 týdnů AUD 70, 7 - 12 týdnů AUD 100, 13 - 
20 týdnů AUD 150, 21 - 30 týdnů AUD 220, 31 - 52 týdnů AUD 240, kurzy FCE a CAE: AUD 150, kurz IELTS : AUD 100, 
vyzvednutí na letišti: AUD 125 / jednu cestu, poplatky za zkoušky: FCE, CAE AUD 368, pojištění OSHC: AUD 40 / měsíc.

Kurzy angličtiny Délka Cena za 
týden v AUD Nástupní termíny

General English (20 + 3 lekce / týden)
2 - 12 týdnů 230

každé pondělí

13 - 23 týdnů 220
24 - 52 týdnů 210

Business English (20 + 3 lekce / týden) 2 - 12 týdnů 230
IELTS (20 + 3 lekce / týden) 2 - 14 týdnů 230
General English Evening 
(20 + 3 lekce / týden) 2 - 52 týdnů 200

IELTS Evening (20 + 3 lekce / týden) 2 - 14 týdnů 200

English for Academic Purposes 
(23 lekcí / týden) 5, 10 týdnů 230

3. 1., 6. 2., 12. 3., 
16. 4., 21. 5., 25. 
6., 30. 7., 3. 9., 
8. 10., 12. 11.

FCE, CAE (23 lekcí / týden) 12 týdnů 230 19. 3., 10. 9.FCE Evening (20 + 3 lekce / týden)* 12 týdnů 200

Ubytování Cena za 
týden v AUD Nástupní termíny

Homestay, jednolůžkový pokoj, polopenze 265 každou neděli
Poplatky a další informace
Zápisné: AUD 200, poplatek za zajištění ubytování: AUD 230, učebnice: 1 - 4 týdny AUD 50, 5 - 12 týdnů AUD 110, 
13 - 23 týdnů AUD 175, 24 - 52 týdnů AUD 200, vyzvednutí na letišti: AUD 155 / jednu cestu, poplatky za zkoušky: FCE 
AUD 362, CAE AUD 368, pojištění OSHC: AUD 35 / měsíc. 

*Pouze v Sydney.

Max. / prům. počet studentů ve škole: 
Sydney: 600 / 400
Melbourne: 400 / 300
Max. / prům. počet studentů ve třídě: 
18 / 14 
Minimální věk: 
16 let
Národnostní složení studentů:
Sydney: 37% Jižní Amerika, 35% Evropa, 
25% Asie, 3% Ostatní
Melbourne: 37% Asie, 36% Jižní Amerika, 
26% Evropa, 1% Ostatní
Zastoupení ČR:
Sydney: 5%
Melbourne: 3 %
Vybavení školy: 
moderně vybavené učebny, počítače s inter-
netem zdarma, TV, DVD, balkon
Přednosti školy:
kvalitní výuka, výborné národnostní složení 
studentů , bohatý program aktivit
Délka lekce:
45 minut
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D JM U    Úvod 
Škola Navitas English byla založena v roce 1981 a patří mezi nejkvalitnější a 
největší soukromé jazykové školy v Austrálii. Škola je známá širokou nabídkou 
kurzů angličtiny, vysoce kvalifikovanými lektory, velice příznivým národnost-
ním složením a spokojeností studentů, kteří na Navitas English přijíždějí z více 
než 45 zemí světa. Škola je členem několika organizací a asociací, které spojují 
nejlepší školy v zemi, např. ELITE, NEAS, EA nebo IALC.

   Lokalita
V Sydney má Navitas English učebny ve třech lokalitách a studenti tak mají 
možnost vybrat si, zda dají přednost studiu v centru města, či v blízkosti zná-
mých pláží  Manly Beach na North Sydney nebo nedaleko pláže Bondi Beach v 
lokalitě Bondi Junction. Všechny tyto lokality jsou snadno dostupné a jsou hojně 
navštěvované turisty, což studentům přináší více pracovních příležitostí přímo 
v okolí školy. V Brisbane se škola nachází v centru města na Ann Street, asi 2 
bloky od hlavního nádraží. Brisbane patří mezi nejslunečnější australské desti-
nace a studenti rádi vyráží na celodenní výlety na Gold Coast, který je vzdálený 
asi 1 hod. cesty autem. Cairns je vstupní  branou na Velký bariérový útes. Škola 
zde sídlí na Lake Street, jen kousek od přístavu. I v zimě zde teploty dosahují 
až 25°C. Navitas v Perthu sídlí v oblasti Northbridge, v Newcastle Street. Tato část města je označována  
za centrum uměleckého a nočního života. I Perth se může chlubit nádhernými plážemi a nespočtem 
možností jak strávit volný čas. Studenti, kteří zvolí Navitas v Darwinu, zažijí opravdové tropické klima s 
průměrnými teplotami 30° po celý rok. Škola je součástí kampusu Charles Darwin University a každoden-
ní  kontakt s australskými studenty je tak velkou předností této školy. Kampus je vzdálen asi 2 minuty od 
pobřeží a 12 minut od centra Darwinu.

   Kurzy a ubytování
Navitas English zajišťuje nejširší nabídku kurzů. Kromě kurzů General English lze na školách studovat 
přípravné kurzy na cambridgeské zkoušky FCE, CAE a CPE, přípravné kurzy na zkoušky IELTS, TOEIC a 
Business English. Součástí kurzů General English je také e-learning integrovaný do učebních materiálů a 
zaměřující se na čtení, poslech a psaní. Cenově výhnodné večerní kurzy General English, Cambridgeské 
kurzy a IELTS s cenami od AUD 197 / týden můžete studovat v Sydney, Brisbane a Perthu. Navitas English 
jako jedna z mála škol zajišťuje také akreditované kurzy pro učitele angličtiny English for Teaching Chil-
dren, English for Teaching Teenagers, English for TESOL a na Manly kurzy pro mládež Junior Course. 
Kurz je určen pro mládež od 14 do 17 let a v ceně je zahrnuto zápisné, učebnice, ubytování v hostitelské 
rodině v jednolůžkovém pokoji s plnou penzí, aktivity a zpáteční letištní transfer. Po dobu studia na škole 
Navitas můžete být také členem klubu MyJob, což Vám umožní přístup do databáze zaměstnavatelů a 
plnou podporu a pomoc školy při hledání zaměstnání. Pro své studenty škola zajišťuje ubytování v hostitel-
ských rodinách. Detaily najdete na http://www.australie-studium.cz/skola/australie/navitas-english/.

Navitas English 
Sydney, Sydney Manly, Sydney Bondi, Perth, Brisbane, Cairns, Darwin

Akční nabídka 5 + 1, 10 + 2 atd. týdnů angličtiny 
zdarma, v Perthu 11 + 1 atd. do 30.6.2012!

Max. / prům. počet studentů ve škole:
Sydney:               450 / 350 
Sydney Manly:   300 / 250
Sydney Bondi:   350 / 250
Perth:                  400 / 350
Brisbane:            350 / 250
Cairns:                 200 / 100  
Darwin:               120 / 80
Max. / prům. počet studentů ve třídě: 
General English: 18 / 15    
Cambridge: 16 / 12 
Minimální věk: 
dospělí: 16 let
junioři: 14 let
Národnostní složení studentů:
50% Asie
26% Jižní Amerika
17% Evropa
7% Ostatní
Zastoupení ČR: 
Sydney, Brisbane, Cairns: 2%
Sydney Manly, Perth: 5%
Sydney Bondi: 6%
Vybavení škol:
ve všech centrech je samozřejmostí 
knihovna, jazyková posluchárna, 
učebna pro samostudium, počítačová 
učebna s přístupem na internet, 
společenská místnost s kuchyňkou
Přednosti školy:
dlouhá tradice, velmi spokojení stu-
denti, výborné národnostní složení 
studentů, široká nabídka kurzů, kurzy 
pro učitele angličtiny a mládež, vys-
oce kvalifikovaní učitelé, MyJob
Délka lekce: 
60 minut

Kurzy angličtiny Délka
Cena za týden v AUD

Nástupní termíny
Sydney Perth, Brisbane Cairns, Darwin

General English (20 + 5 lekcí / týden)

5 - 12 týdnů 285 259 252

každé pondělí
13 - 24 týdnů 278 255 248
25 - 36 týdnů 270 248 241
37 - 52 týdnů 263 241 233

One to one (10 lekcí / týden) 1 - 12 týdnů 1200       1200 1200

Business English + BEC (CB) (20 + 5 lekcí / týden)
IELTS (20 + 5 lekcí / týden)*

7 týdnů 285 259 - 5. 11.

8 týdnů 285 259 252 30. 1., 26. 3., 21. 
5., 16. 7., 10. 9.

FCE, CAE, CPE (20 + 5 lekcí / týden)
10 týdnů 285 259 -  3. 1.
11 týdnů 285 - 252 12. 6.
12 týdnů 285 259 - 19. 3., 10. 9.

TOEIC (20 + 5 lekcí / týden)** 4 týdny 292 263 - 30. 1., 26. 3., 21. 5., 
16. 7., 10. 9., 5. 11.

English for Teaching Children (20 + 5 lekcí / týden)*** 4 týdny 385    385 385 9. 1., 5. 3., 30. 4., 25. 
6., 20. 8., 15. 10.

English for Teaching Teenagers (20 + 5 lekcí / týden)*** 5 týdnů 385             385 385 6. 2., 2. 4., 28. 5., 23. 
7., 17. 9., 12. 11.

English for TESOL (20 + 5 lekcí / týden)*** 8 týdnů 485 485 485 9. 1., 5. 3., 30. 4., 25. 
6., 20. 8., 15. 10.

Junior Course (GE (20 + 5 lekcí / týden), ubytování v 
homestay s plnou penzí, aktivity, transfery) 3 týdny 1237 - - 2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7.

Ubytování Cena za týden v AUD Nástupní termínySydney Perth, Brisbane Cairns Darwin
Homestay, dvoulůžkový pokoj, polopenze 250 230 220 240

každou neděli
Homestay, jednolůžkový pokoj, polopenze 270 250 240 260
Poplatky a další informace
Zápisné: AUD 200, poplatek za zajištění ubytování: AUD 240  učebnice: 1 - 4 týdny AUD 77, 5 - 12 týdnů AUD 132, 13 - 24 týdnů AUD 196, 25 - 36 týdnů AUD 260, 37 - 52 týdnů AUD 300, 
vyzvednutí na letišti: Sydney AUD 131, Brisbane AUD 115, Perth, Cairns a Darwin AUD 99, poplatky za zkoušky: FCE , CAE, CPE  AUD 395, BEC AUD 160, TOEIC AUD 210, IELTS AUD 330 
pojištění OSHC:  AUD 33 / měsíc.

* Uvedené nástupní termíny platí pro Sydney, Perth a Brisbane. V Cairns jsou nástupy: 21. 5. a 16. 7.. V Darwinu kurz Business English a IELTS nejsou.
**Uvedené nástupní termíny platí pro Sydney. V Perthu jsou nástupy 27. 2., 18. 6., 8. 10.. V Brisbane kurz TOEIC není.
***Uvedené nástupní termíny platí pro Sydney a Brisbane. Nástupy v Perthu a Cairns jsou na vyžádání v naší kanceláři.



17

D J U

Imagine Education Australia 
Gold Coast

   Úvod 
Imagine Education Australia je soukromá škola zaměřená jak na jazykové kurzy, 
tak na odborné kurzy hlavně v oblasti Business, ale také Automotive, Hospitality, 
Children´s Services a Hairdressing. Kromě výuky zajišťuje škola pro své studenty i 
bohatý doprovodný program aktivit a pomoc při hledání práce. Škola se vyznačuje 
osobním přístupem a přátelskou atmosférou. Studenti oceňují hlavně flexibilitu při 
plánování rozvrhu.

   

   Lokalita
Škola sídlí v atraktivní lokalitě Southport na Gold Coast. Gold Coast je šesté největší 
město Austrálie s populací 515 000 obyvatel a patří mezi nejoblíbenější prázdnino-
vé destinace v Austrálii a to díky krásným plážím a celoročně příznivému počasí. 
Škola má na Gold Coast 2 kampusy s moderně vybavenými učebnami. Nově jsou 
ve všech třídách nainstalovány interaktivní tabule.

   Kurzy a ubytování
Škola Imagine Education Australia nabízí jazykové kurzy General English, Intensive 
English, English for Academic Purposes, IELTS, přípravu na cambridgské kurzy 
FCE, CAE a také na zkoušku pro učitele TESOL. Kurz General English zahrnuje 
volitelné lekce, kde se student může zaměřit na gramatiku, slovní zásobu, obchod-
ní angličtinu a další. Výhodou školy je možnost volit mezi dopolední i odpolední 
výukou, rozvrh si každý student plánuje sám dle výběru volitelných lekcí. Nástupy 
na všechny kurzy kromě cambridgeských kurzů jsou každé pondělí, což dává při 
plánování pobytu studentovi velkou flexibilitu. Pro mladé studenty od 6 - 12 let 
nabízí škola kurz Young learners, který je připravuje na studium na základní škole. 
Starší studenti ve věku od 13 - 17 let pak volí kurz High School Preparation, což je 
příprava na studium na australské střední škole. Škola nabízí i odborné VET kurzy 
ve spojení s praxí a to v několika oblastech - Business, Management, Automoti-
ve Mechanical Technology, Beauty, Hairdressing, Hospitality, Children Service a 
Sport and Recreation. Každý pátek  od 11:20 do 13:00 hod. škola pořádá Job Club 
- na podporu získávání zaměstnání, kde se studenti dozví jak se nejlépe připravit na 
interview, jak správně sestavit CV, motivační dopis nebo jak se nejlépe orientovat v 
pracovních nabídkách. Ubytování zajišťuje škola v hostitelských rodinách, případ-
ně vám pomůže se zajištěním ubytování v apartmánech. Imagine má vlastní školní 
autobus, který zajišťuje transport z ubytování do školy. Detaily najdete na http://
www.australie-studium.cz/skola/australie/imagine-education-australia/.

Zápisné do konce června zdarma +  
speciální akce - Intensive English 14+2, 

17+3, 20+4 atd. týdny zdarma!

Max. / prům. počet studentů ve škole: 
250 / 175

Max. / prům. počet studentů ve třídě: 
18 / 12 

Minimální věk: 
dospělí: 16 let
Young Learners: 6 - 12 let
High School Preparation: 13 - 17 let

Národnostní složení studentů:
34% Asie (Korea, Thajsko, Indonesie, Japon-
sko, Čína)
32% Jižní Amerika (Brazílie, Kolumbie, 
Peru, Mexiko, Chile)
25% Evropa (Rusko, Německo, Polsko, 
Španělsko, Portugalsko)
9% Ostatní (Nová Kaledonie, Tahiti)
Zastoupení ČR:
7%
Vybavení školy: 
2 moderní kampusy, interaktivní tabule v každé 
učebně, kadeřnický salón, kosmetický salón, 
kuchyně, knihovna a počítačové učebny
Přednosti školy:
cena, velká flexibilita studia, akreditovaní 
učitelé, sleva  na dopravu se studentskou ID 
kartou, bohatý program aktivit a exkurzí
Délka lekce:
60 minut

Kurzy angličtiny Délka Cena za týden v AUD Nástupní termíny

General English (20 lekcí / týden) 2 - 52 týdnů 187

každé pondělí

Intensive English (25 lekcí / týden) 2 - 52 týdnů 280
IELTS (20 lekcí / týden) 2 - 12 týdnů 187
English for Academic Purposes (20 lekcí / týden) 2 - 24 týdnů 187
FCE, CAE (20 lekcí / týden) 12 týdnů 187
High School Preparation (25 lekcí / týden) 2 - 52 týdnů 330
Young Learner ś Ebglish (25 lekcí / týden) 2 - 40 týdnů 330
Certificate IV in TESOL (20 lekcí / týden) 8 týdnů 2080 / kurz 23. 1., 26. 3., 28. 5., 30. 7., 1. 10.

Odborné kurzy Délka Cena za kurz v AUD Nástupní termíny

Certificate III in Automotive Mechanical Technology 
(20 lekcí / týden) 60 týdnů 12989 12. 3., 25. 6., 8. 10.

Certificate III in Business (20 lekcí / týden) 22 týdnů 2630

2 x měsíčně

Certificate IV in Frontline Management (20 lekcí / týden) 26 týdnů 2960
Diploma of Business (20 lekcí / týden) 28 týdnů 3000
Diploma of Management (20 lekcí / týden) 36 týdnů 4960
Diploma of Hospitality (20 lekcí / týden) 56 týdnů 8250
Certificate III in Children ś Services (20 lekcí / týden) 24 týdnů 4470
Diploma of Children ś Services (20 lekcí / týden) 40 týdnů 7270
Certificate III in Beauty Services (20 lekcí / týden) 26 týdnů 4550

každé pondělíCertificate IV in Beauty Therapy (20 lekcí / týden) 40 týdnů 9250
Diploma of Beauty Therapy (20 lekcí / týden) 52 týdnů 10745
Certificate II in Hairdressing (20 lekcí / týden) 16 týdnů 2520
Certificate II in Sport and Recreation (20 lekcí / týden) 20 týdnů 2395

2 x měsíčněCertificate III in Sport and Recreation (20 lekcí / týden) 36 týdnů 4205
Certificate IV in Sport and Recreation (20 lekcí / týden) 50 týdnů 5770

Ubytování* Cena za týden v AUD Nástupní termíny

Homestay Full Service (jednolůžkový pokoj, plná penze, doprava do školy autobusem) 245
Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) 210 každou neděli
Poplatky a další informace
Zápisné: AUD 200, poplatek za zajištění ubytování: AUD 200, učebnice: kurzy angličtiny 1 - 12 týdnů AUD 60, 13 - 52 týdnů AUD 120 , učebnice: odborné kurzy v ceně kurzů, vyzvednutí na 
letišti: AUD 110 / jednu cestu, pojištění OSHC: AUD 32 /  měsíc.
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JMD    Úvod 
Lexis English (původně Global Village) má v Austrálii pět center v atraktivních lokali-
tách jako jsou: Perth, Brisbane, Noosa, Byron Bay a Sunshine Coast. Jednou z předností 
školy LE je péče, kterou věnují každému studentovi. Personál školy je velmi vstřícný a 
každý týden zjišťuje spokojenost studentů s výukou a ubytováním. LE má kvalifikované 
učitele a nabízí širokou nabídku kurzů pro dospělé i juniory.

   Lokalita
Škola v Perthu byla otevřena 2. srpna 2010. LE v Perthu se nachází jen pouhé dvě minu-
ty od Scarborough Beach, což je jedna z nejkrásnějších pláží v Austrálii. Škola v Brisbane 
sídlí v centru města v moderní budově s terasou a výhledem na mrakodrapy. V  blízkosti 
školy jsou obchody, kavárny a bary. Kampus v Noose (populace 55 000) je situován v 
oblasti Sunshine Coast, což je pobřeží známé svými krásnými plážemi s bílým pískem a 
křišťálově čistou vodou. Subtropické klima je ideální pro koupání, surfování, kajaking či 
kiteboarding. Tyto lokality jsou výhodné pro steudenty, kteří hledají práci, neboť je zde 
spousta obchodů, kaváren a restaurací a konkurence na trhu práce je malá. Lexis Eng-
lish v Byron Bay (populace 33 000) je situovaná jen pár minut od centra a pláží. Byron 
Bay je opravdový ráj pro surfaře, nevíc to není daleko od Brisbane a Gold Coast. Škola 
na Sunshine Coast sídlí na jihu pobřeží v městečku Maroochydore (populace 50 000). 
Tato lokalita nabízí ideální podmínky pro surfaře. V  blízkosti školy je největší nákupní a 
společenské centrum v Queenslandu Sunshine Plaza.

   Kurzy a ubytování
Studium na škole Lexis English splní Vaše očekávání. Ať už si chcete vylepšit své komu-
nikační schopnosti, naučit se obchodní angličtinu, připravit se na zkoušku nebo na další 
studium na univerzitě, pro všechny tyto cíle nabízí škola  ten správný kurz. Můžete zde 
studovat kurzy obecné angličtiny General English, v Brisbane a v Perthu Lexis English 
nabízí Business English. Samozřejmostí jsou kurzy připravující na mezinárodně uznáva-
né zkoušky FCE, CAE, BEC a IELTS. V Brisbane a Perthu také kurzy CPE. Pro studenty, 
kteří jsou v Austrálii na studentské vízum a mají povolení pracovat 20 hodin / týden škola 
nabízí ve všech svých centrech zdarma Lexis Work Shop. Ten se skláda ze 4 modulů, 
po jejichž absolvování pro vás bude nalezení práce hračka. První modul je zaměřen na 
tvorbu CV a motivačního dopisu. Druhý modul se zaměřuje na odpovídání inzerátů po 
telefonu. Třetí modul učí studenty, jak uspět na interview a v posledním modulu se studenti dozví tipy, 
kdy, kde a jak se dá v dané lokalitě najít práce. Lexis ale myslí i na mladší studenty a během léta pořádá 
Teen Activity Program (TAP) v Byron Bay, Noosa a Perthu. V ceně tohoto Junior Course Homestay jsou 
3 lekce General English denně, aktivity a exkurze s přepravou, ubytování v rodině s plnou penzí a letištní 
transfery. Výběr ubytování je také velmi široký. Můžete si vybrat například ubytování v hostitelské rodině 
v několika variantách jako jsou Executive homestay, klasické homestay s polopenzí či homestay Bed and 
Breakfast. LE zajišťují také ubytování v rezidencích. Detaily najdete na http://www.australie-studium.cz/
skola/australie/lexis-english/.

Lexis English
Perth, Brisbane, Noosa, Byron Bay, Sunshine Coast

Max. / prům. počet studentů ve škole:
Perth: 210 / 160
Brisbane: 180 / 150
Noosa: 270 / 229 
Byron Bay: 105 / 80   
Sunshine Coast: 180 / 110
Max. / prům. počet studentů ve třídě: 
Perth: 15 / 10
Brisbane: 15 / 13
Noosa, Byron Bay: 15 / 12
Sunshine Coast: 15 / 9
Minimální věk: 
dospělí: 18 let
junioři: 15 let
Národnostní složení studentů:
Perth: 60% Evropa, 20% Jižní Amerika, 20% 
Asie
Brisbane: 40% Evropa, 30% Asie, 20% Jižní 
Amerika, 10% Ostatní
Noosa: 50% Evropa, 36% Asie, 10% Jižní 
Amerika, 4% Ostatní
Byron Bay: 50% Evropa, 30% Jižní Amerika, 
20% Asie
Sunshine Coast: 50% Evropa, 20% Asie, 
10% Jižní Amerika, 20% Ostatní
Zastoupení ČR: 
2 %
Vybavení škol:
všechny školy LE mají klimatizované učebny, 
počítačové učebny s internetem, wifi, 
kuchyňku a knihovnu, v Brisbane navíc tera-
sa s výhledem na město
Přednosti školy:
výborné národnostní složení studentů, 
školy v centrech měst, kvalita výuky, cena, 
Work Shop
Délka lekce: 
45 minut

Kurzy angličtiny Délka
Cena za týden v AUD

Nástupní termíny
Perth Brisbane Noosa Byron Bay Sunshine 

Coast

General English (20 + 5 lekcí / týden) 2 - 19 týdnů 250 250 250 250 250 každé pondělí20 - 52 týdnů 220 220 220 220 220

Business English* (20 + 5 lekcí / týden) 11 týdnů 250 250 - - - 3. 1.
12 týdnů 250 250 - - - 19. 3., 10. 9.

FCE Paper Based (20 + 5 lekcí / týden)
8 týdnů - - 250 - - 18. 6.

10 týdnů 250 250 250 250 250 3. 1.
12 týdnů 250 250 250 250 250 19. 3., 10. 9.

CAE Paper Based (20 + 5 lekcí / týden) 11 týdnů 250 250 250 250 250 3. 1.
12 týdnů 250 250 250 250 250 19. 3., 10. 9.

English for Academic Purposes
(20 + 5 lekcí / týden) 8 týdnů - 250 - - - 3. 1., 26. 3., 18. 6., 10. 9.

IELTS (20 + 5 lekcí / týden) 12 týdnů 250 250 250 250 250 3. 1., 26. 3., 18. 6., 10. 9., 3. 12.
Junior Course Homestay (GE (15 lekcí 
/ týden), ubytování v homestay s plnou 
penzí, aktivity, transfery)

2 týdny 1200 - 1200 1200 -
2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7., 

30. 7., 6. 8., 13. 8.4 týdny 925 - 925 925 -
8 týdnů 790 - 790 790 -

Ubytování
Cena za týden v AUD

Nástupní termínyPerth Brisbane Noosa Byron Bay Sunshine 
Coast

Executive Homestay, jednolůžkový pokoj, polopenze 265 260 250 255 250

každou neděli
Homestay, jednolůžkový pokoj, polopenze 240 230 230 240 230
Homestay Bed and Breakfast 170 200 170 170 170
Residence, jednolůžkový pokoj, bez stravy - 200 180 185 -
Residence, dvoulůžkový pokoj, bez stravy - 140 140 140 -
Poplatky a další informace
Zápisné: AUD 175, poplatek za zajištění ubytování:  AUD 165, učebnice: 1 - 8 týdnů AUD 110, 9 - 17 týdnů AUD 165, 18 - 24 týdnů AUD 235, 25 - 52 týdnů AUD 285, u kurzů FCE 
a CAE AUD 180, vyzvednutí na letišti: Perth AUD 100 / jednu cestu, Brisbane AUD 115 / jednu cestu, Byron Bay AUD 220 / jednu cestu , Noosa, Sunshine Coast AUD 185 / jednu 
cestu, poplatky za zkoušky: FCE AUD 382, CAE AUD 388, pojištění OSHC: AUD 35 / měsíc.

* Kurz zakončen zkouškou BEC. V Perthu je nástup pouze 10. 9.
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Embassy CES
Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast

   Úvod 
Embassy CES je členem organizace Study Group International, organizace sdru-
žující vzdělávací instituce v oblasti výuky jazyků, odborných kurzů a univerzitní-
ho studia. Embassy CES zajišťuje výuku angličtiny v 19 destinacích, konkrétně v 
těchto zemích: Velká Británie, USA, Kanada, Austrálie a Nový Zéland. Na kaž-
dé ze škol najdete bohatý kulturní a sportovní program aktivit spolu s širokou 
nabídkou ubytování. Každým rokem studují na Embassy CES tisíce studentů, 
jejichž spokojenost je pravidelně sledována a obvykle překračuje 90%. To způ-
sobuje, že každý další rok na školu přichází velký počet nových studentů právě 
díky doporučení. Studenti jsou spokojení nejen s výukou, ale také se zázemím 
škol Embassy CES a ostatními službami během pobytu. Kromě akademického 
poradce mají studenti zajištěnou 24 hodinovou helpline. Ať už si na Embassy 
CES vyberete jakýkoliv program, bude to dobrá investice. Získáte tak odbornou 
výuku, profesionální poradenství a naprostou podporu během vašeho studia.

      Lokalita
Všechny školy Embassy CES jsou umístěny v centrech měst. Škola v Sydney je na 
známé Oxford Street poblíž Hyde Parku. Jen kousek je také Chinatown, nákupní 
centrum Queen Victoria Building nebo Sydney Tower. Škola v  Melbourne sídlí 
na Collins Street kousek od muzea, shoping centra, městské knihovny a parla-
mentu. Brisbane je třetí největší město v Austrálii a leží na řece Brisbane, 20 
km od ústí  do moře. Škola se nachází v centru na Charlotte Street, v blízkosti botanické zahrady a skal 
Kangaroo Point Cliffs, které hojně využívají  rekreační horolezci. Na Gold Coast škola leží 2 minuty chůze 
od proslulé Surfers Paradise Beach. Gold Coast je známý svým subtropickým klimatem, průzračným 
oceánem a bohatým nočním životem.

   Kurzy a ubytování
Studium na Embassy CES je efektivní. Lekce jsou interaktivní, dynamické a kvalifikovaní učitelé mají 
spoustu zkušeností s výukou angličtiny pro zahraniční studenty. Na školách Embassy CES můžete stu-
dovat General English od úrovně elementary po proficiency. Školy nabízejí Cambridgeské kurzy FCE, v 
Sydney také CAE. V nabídce kurzů nechybí ani kurzy Intensive English, Business English (mimo Mel-
bourne), English for Academic Purposes (mimo Gold Coast) a IELTS. V případě, že chcete v Austrálii 
studovat celý rok, můžete si zvolit intenzivní a dlouhodobý program Academic Semester a nebo Acade-
mic Year (mimo Gold Coast). V rámci těchto programů můžete studovat některý z volitelných předmětů: 
culture and society, pronunciation and guided, conversation, grammar, vocabulary, IELTS preparation, 
business communication, research and presentation skills, university studies, film studies, media studies 
atd. Další výhodou studia na škole Embassy CES jsou semináře Work Placement Assistance na podporu 
studentů při hledání zaměstnání. Ubytování nabízejí školy Embassy CES v hostitelských rodinách. Detai-
ly najdete na http://www.australie-studium.cz/skola/australie/embassy-ces/.

Kurzy angličtiny Délka
Cena za týden v AUD

Nástupní termíny
Sydney Brisbane Gold Coast Melbourne

General English (24 lekcí / týden)
12 - 19 týdnů 268 239 239 258

každé pondělí

20 - 29  týdnů 260 228 228 247
30 + týdnů 257 221 221 240

Intensive English (28 lekcí / týden)
12 - 19 týdnů 289 256 256 259
20 - 29  týdnů 282 249 249 282

30 + týdnů 275 245 245 270

Business English (28 lekcí / týden)
2 - 6 týdnů 304 270 270 -

7 - 11 týdnů 300 267 267 -
12 - 19 týdnů 289 256 256 -

English for Academic Purpose (28 lekcí / týden)
10 týdnů 300 267 - 293

6. 2., 16. 4., 25. 6., 3. 9., 12. 11. 20 týdnů 283 249 - 271
30 týdnů 276 245 - 267

IELTS (28 lekcí / týden)
4 - 6 týdnů 304 270 270 297

každé pondělí7 - 11 týdnů 300 267 267 293
12 - 19 týdnů 289 256 256 282

FCE, CAE (28 lekcí / týden)* 10 týdnů 300 267 267 293 3. 1., 2. 4., 18. 6., 24. 9.
Academic Semester (28 lekcí / týden) 22 týdnů 270 234 - 230 3. 1., 2. 4., 25. 6., 24. 9.Academic Year (28 lekcí / týden) 33 týdnů 262 223 - 222

Ubytování
Cena za týden v AUD

Nástupní termíny
Sydney Brisbane Gold Coast Melbourne

Homestay, jednolůžkový pokoj, polopenze 308 245 252 301

každou neděliHomestay, jednolůžkový pokoj, snídaně 231 210 210 -
Rezidence, jednolůžkový pokoj, bez stravy 335 313 315 315
Rezidence, dvoulůžkový pokoj, bez stravy 234 260 201 -
Poplatky a další informace
Zápisné: AUD 235, poplatek za zajištění ubytování: AUD 250, učebnice: AUD 0, vyzvednutí na letišti: Sydney AUD 159 / jednu cestu, Gold Coast a Brisbane AUD 137 / jednu cestu, Melbourne 
AUD 158 / jednu cestu, poplatky za zkoušky: FCE AUD 411, IELTS AUD 330, pojištění OSHC: AUD 35 / měsíc 
* V Brisbane je pouze FCE a nástupy jsou: 3. 1., 2. 4., 25. 6. V Gold Coast a Melbourne také pouze FCE a nástupy: 3. 1. a 24. 9.

Max. / prům. počet studentů ve škole:
Sydney: 380 / 250
Melbourne: 450 / 350
Brisbane: 400 / 300
Gold Coast: 200 / 120 
Max. / prům. počet studentů ve třídě: 
General English: 15/ 13              
Cambridge: 15 /13
EAP: 18 / 17
Minimální věk: 
16 let
Národnostní složení studentů:
Sydney: 30% Asie, 20% Jižní Amerika, 20% 
Evropa, 30% Ostatní 
Melbourne: 45% Asie, 22% Jižní Amerika, 
8% Evropa, 25% Ostatní 
Brisbane: 48% Asie, 24% J. Amerika, 10% 
Evropa, 18% Ostatní 
Gold Coast: 38% Asie, 28% J. Amerika, 8% 
Evropa, 26% Ostatní 
Zastoupení ČR: 
2%
Vybavení škol:
počítačová laboratoř s nejnovějším softwa-
rem, interaktivní tabule, společenská míst-
nost, centrum pro informační zdroje, knihov-
na, wifi, zahrady, kino, DVD klub, fotbalové 
hřiště
Přednosti školy:
kvalifikovaní a zkušení učitelé, moderní a 
prostorné učebny, skvělé vybavení, možnost 
kombinace studia v různých městech Aus-
trálie a Nového Zélandu, příjemná atmos-
féra, bohatý program sportovních a kul-
turních aktivit
Délka lekce: 
50 minut
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Speciální nabídka 5 + 1, 
10 + 2, 15 + 3, 20 + 4 

týdny angličtiny zdarma!

   Úvod 
Sydney Business and Travel Academy (SBTA) patří již více než dvacet let mezi vyhledávané soukromé ško-
ly, které se zaměřují na výuku odborných předmětů. SBTA je členem organizací RTO a ACPET. Škola Syd-
ney English Language Academy (SELA) je sesterská škola školy SBTA, která zajišťuje výuku angličtiny.

   Lokalita
Budova škol SBTA a SELA se nachází v centru města, odkud je vše na dosah - nákupní centra, restaurace, 
kina, banky. Ze školy je to pouhých pár minut k mnoha oblíbeným turistickým atrakcím.

   Kurzy a ubytování
Jako jedna z mála škol nabízí SELA výuku kurzů General English od pondělí do čtvrtka. Škola SBTA 
nabízí ranní a odpolední odborné kurzy v několika kvalifikacích a oborech. Největší renomé má SBTA v 
oborech Business a Hospitality. Výhodou školy SBTA je flexibilita studia (výuka probíhá od pondělí do 
čtvrtka) a možnost návaznosti studia angličtiny následované studiem odborného kurzu. Studenti si mo-
hou vybrat při studiu odborných kurzů mezi ranní (8:45 – 12:30 hod.) a večerní výukou (17:00 – 20:45 
hod.).  Ubytování zajišťují školy SBTA a SELA v hostitelských rodinách. Detaily najdete na http://www.
australie-studium.cz/skola/australie/sydney-business-and-travel-academy/.

Sydney Business and Travel Academy & Sydney English Language Academy
Sydney

Browns English Language School
Brisbane, Gold Coast

   Úvod 
Školu Browns English Language School založili sourozenci Richard a Niesha Browns s cílem maximální 
spokojenosti všech studentů. Škola patří mezi kvalitní jazykové školy v Queenslandu. Využít můžete 
například možnosti osobní konzultace 24 hodin denně.

   Lokalita
V Brisbane škola sídlí v centru na Adelaide Street. Jde o atraktivní lokalitu, neboť v blízkosti se nachází hlavní 
obchodní a zábavní centrum, banky, pošta a knihovna. Nejbližší autobusová zastávka je pouhou minutu 
chůze od školy. Browns sídlí v 1. patře luxusní budovy a nabízí svým studentům kvalitní zázemí. Samozřej-
mostí je i moderně vybavená kuchyňka a kavárna s posezením na balkóně. Na Gold Coast má škola Browns 
budovu ve výborné lokalitě Southport, jen minutu chůze od známého obchodního centra a od autobusové 
zastávky. Ze školy je to kousek na nejznámější australskou pláž Surfers Paradise. Stejně jako centrum v 
Brisbane, tak i na Gold Coast má škola Browns kvalitně vybavenou knihovnu pro samostudium. 

   Kurzy a ubytování
Škola nabízí kurz obecné angličtiny General English a doporučuje ho studovat po 10 týdenních blocích. 
Za dobu jednoho bloku garantuje zlepšení o jednu úroveň (např. z úrovně intermediate na úroveň up-
per intermediate). Škola nabízí 8 volitelných předmětů, nazvaných Active8-Accelerate. Vybírat můžete 
z následujících předmětů: Speaking, Vocabulary, Reading, Functional Usage, Listening, Pronunciation, 
Writting, Grammar. Škola nabízí také kurzy zakončené cambridgeskými zkouškami FCE, CAE, BEC a 
IELTS a kurz akademické angličtiny English for Academic Purposes. Škola pro studenty zajišťuje ubyto-
vání v hostitelských rodinách nebo v luxusních studentských apartmánech. Jste-li ubytovaní v apartmá-
nu, můžete využívat veškeré vybavení budovy jako je bazén, spa, sauna a posilovna. Detaily najdete na 
http://www.australie-studium.cz/skola/australie/browns-english-language-school/.

Max. / prům. počet studentů ve škole:
Kurzy angličtiny: 200 / 150
Odborné kurzy: 1400 / 1250
Max. / prům. počet studentů ve třídě: 
Kurzy angličtiny: 18 / 14 
Odborné kurzy: 30 / 20
Minimální věk: 
18 let
Národnostní složení studentů:
60% Asie
20% Jižní Amerika
20% Evropa
Zastoupení ČR: 
8 %
Vybavení škol:
prostorné učebny vybavené moderní au-
diovizuální technikou, interaktivní tabule 
ve všech učebnách, kuchyňka, internet café, 
terasa s nádherným výhledem na město
Přednosti školy:
cena, vlastní pracovní agentura, široká nabíd-
ka kurzů, poloha školy, flexibilita studia
Délka lekce: 
60 minut

Kurzy angličtiny Délka Cena za 
týden v AUD Nástupní termíny

General English (20 lekcí / týden) 2 - 52 týdnů 170
9. 1., 13. 2., 19. 3., 23. 
4., 28. 5., 2. 7., 6. 8., 

10. 9., 15. 10., 19. 11.

Odborné kurzy Délka Cena za 
kurz  v AUD Nástupní termíny

Certificate II in Bussiness (20 lekcí / týden) 18 týdnů 2790

6. 2., 23. 4., 
16. 7., 8. 10. 

Diploma of Management (20 lekcí / týden) 36 týdnů 5580
Advanced Diploma of Marketing 
(20 lekcí / týden) 36 týdnů 5580

Certificate III in Hospitality 
(20 lekcí / týden) 36 týdnů 5980

Diploma of Hospitality (20 lekcí / týden) 72 týdnů 11960
Advanced Diploma of Hospitality 
(20 lekcí / týden) 90 týdnů 14950

Certificate III in Tourism (20 lekcí / týden) 36 týdnů 5580
Diploma of Tourism (20 lekcí / týden) 72 týdnů 11160

Ubytování
Cena za 
týden 

v  AUD
Nástupní termíny

Homestay, jednolůžkový pokoj, polopenze 255 každou neděli
Poplatky a další informace
Zápisné: AUD 200, poplatek za zajištění ubytování: AUD 260, učebnice: kurzy angličtiny 2 - 10 týdnů AUD 60, 11 - 20 
týdnů AUD 120, 21 - 30 týdnů AUD 180, 31+ týdnů AUD 240, odborné kurzy od AUD 60 do AUD 250, vyzvednutí na 
letišti: AUD 150 / jednu cestu, pojištění OSHC: AUD 32 / měsíc.

Max. / prům. počet studentů ve škole:
Brisbane:          300 / 250
Gold Coast:      250 / 220
Max. / prům. počet studentů ve třídě: 
GE, BE: 18 / 11
Cambridge: 16 / 9
Minimální věk: 
16 let
Národnostní složení studentů:
Brisbane: 35% Jižní Amerika, 30% Asie, 
25% Evropa, 10% Ostatní
Gold Coast: 35% Asie, 30% Jižní Amerika, 
25% Evropa, 10% Ostatní
Zastoupení ČR: 
4%
Vybavení škol:
moderně vybavené učebny s LCD televize-
mi, počítačové učebny s internetem, wifi, 
společenská místnost, moderní kuchyňka s 
mikrovlnkami, knihovna s výukovými mate-
riály, venkovní posezení s BBQ, v Brisbane 
navíc kurt na squash a sprchy
Přednosti školy:
prestižní škola s moderním vybavením, lo-
kality škol, kvalitní výuka, cena, výborné ná-
rodnostní složení studentů
Délka lekce: 
60 minut

Kurzy angličtiny Délka Cena za týden 
v AUD Nástupní termíny

General English (25 lekcí / týden) 2 - 52 týdnů

260
každé pondělíEnglish for Academic Purposes 

(25 lekcí / týden) 10 týdnů

IELTS (25 lekcí / týden) 10 týdnů

FCE, CAE, BEC (25 lekcí / týden) 10 týdnů 3. 1., 18. 6.
12 týdnů 19. 3., 10. 9.

Ubytování
Cena za týden 

v AUD Nástupní termíny
Brisb. Gold C.

Homestay, jednolůžkový pokoj, polopenze 235 235
každou neděliStudentské apartmány, dvoulůžkový pokoj, bez 

stravy 225 215

Poplatky a další informace
Zápisné: AUD 200, poplatek za zajištění ubytování: AUD 210, učebnice: AUD 14 / týden , vyzvednutí na letišti: Bris-
bane AUD 100, Gold Coast AUD 150, poplatky za zkoušky: FCE, CAE, BEC Computer Based (CB) AUD 290, FCE a CAE 
Paper Based  AUD 390, pojištění OSHC: AUD 34 / měsíc, další poplatky: v apartmánu se hradí vratná záloha AUD 460 
na lůžkoviny a klíče.
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MEGT Institute
Sydney, Melbourne

Australasian College of Natural Therapies 
Sydney, Brisbane

   Úvod
Škola MEGT Institute byla založena v roce 2004, jako dceřiná firma MEGT Ltd., 
společnosti zaměřující se na vzdělávání a hledání práce pro australské absolven-
ty. MEGT Institute zajišťuje kvalitní výuku v žádaných oborech Business, Hospi-
tality, Child Care za přijatelné ceny. Příjemné je i studijní prostředí, budova je 
moderně zrekonstruovaná a škola kvalitně zařízená a vybavená.

   Lokalita
Škola v Sydney sídlí na Riley Street, v pěší vzdálenosti od stanic Town Hall, Mu-
seum a Central Station a poblíž Hyde Parku. V Melbourne se škola nachází v 
centru na Swanston Street, blízko Yarra River a botanické zahrady. V okolí je také  
mnoho restaurací, barů a obchodů. 

   Kurzy a ubytování
MEGT Institute se zaměřuje na výuku odborných kurzů v oborech Business, Hospitality a Child Care. 
Zvolit můžete jeden ze tří rozvrhů: ráno (8:30 – 12:15), odpoledne (12:30 – 16:15) nebo večer (16:45 
– 20:30). Výuka probíhá od pondělí do čtvrtka. Učitelé poskytují studentům maximální podporu, aby 
studium bylo co nejefektivnější. Kurzy jsou prakticky zaměřené a u kurzů Hospitality a Child Care je 
součástí studia odborná praxe. Kurzy Diploma v oborech Hospitality a Child Care jsou akceptované 
vybranými univerzitami a jejich absolvování zaručí započtení minimálně jednoho semestru bakalářského 
studia. MEGT Institute zajišťuje ubytování v hostitelských rodinách. Detaily najdete na http://www.
australie-studium.cz/skola/australie/megt-institute/.

   Úvod
Australasian College of Natural Therapies (ACNT) vznikla v roce 1982 a v současné době je 
velmi respektovanou institucí v oboru přírodní medicíny. Byla první školou v Austrálii poskytující 
netradiční a velice atraktivní studium přírodních věd, terapií a masáží, jenž se stává v poslední 
době tak populární zvláště mezi lidmi, kteří se zajímají o zdravou výživu, sport a netradiční lé-
čebné metody. Nabídka školy se nedávno rozšířila také o studium kosmetiky. Velice zajímavé je 
složení studentů, potkáte zde i studenty z Austrálie, Kanady, USA, Anglie a Nového Zélandu. O 
kvalitě školy svědčí také ocenění „NSW Small Training Provider of the Year“, které škola v letech 
2003 a 2004 získala.

   Lokalita
Budova školy ACNT se nachází pouhé dvě minuty chůze z Central Station v centru Sydney a 
snadno se k ní dostanete městskou dopravou ze všech částí Sydney. Své nově otevřené druhé 
centrum má škola také v Brisbane, jen pár minut od centra města.

   Kurzy a ubytování
ACNT nabízí více než 80 kurzů v oborech přírodní medicíny, masáží, kosmetiky, aromate-
rapie, fitness a dalších oborech. Součástí studia je kurz první pomoci a praxe na klinice školy. 
Díky tomu se z absolventů stávají opravdoví profesionálové. Vzhledem ke specializované výuce 
a odborné slovní zásobě je pro přijetí ke studiu zapotřebí pokročilá úroveň angličtiny. V tabulce 
uvádíme pouze několik vybraných kurzů. Kompletní seznam kurzů, cen a nástupních termínů 
je k dispozici v našich kancelářích. Ubytování škola nezajišťuje. Detaily najdete na http://www.
australie-studium.cz/skola/australie/australasian-college-of-natural-therapies/.

Max. / prům. počet studentů ve škole: 
Sydney: 700 / 350
Melbourne: 500 / 250
Max. / prům. počet studentů ve třídě: 
35 / 25  
Minimální věk: 
18 let
Národnostní složení studentů:
Sydney: 49% Asie, 18% Evropa, 13% Jižní 
Amerika, 2% S.Amerika, 18% Ostatní
Melbourne: 59% Asie, 29% J. Amerika, 10% 
Evrpopa, 2% Ostatní
Zastoupení ČR:
Sydney: 3%
Melbourne: 1%
Vybavení školy: 
počítačová učebna, wifi, společenská míst-
nost s kuchyňkou, knihovna, balkón
Přednosti školy:
pracovní praxe organizovaná školou, výuka 
zaměřená na praxi, vlastní učebnice, efek-
tivní výukové metody, přijatelné ceny, flexi-
bilní výukový program
Délka lekce:
60 minut

Odborné kurzy Délka Cena za kurz v AUD Nástupní 
termínySydney Melb.

Certificate IV in Business (20 lekcí / týden) 20 týdnů 3000 3000

6. 2., 23. 4., 
16. 7., 1. 10.

Diploma of Marketing (20 lekcí / týden)*
Diploma of  Management (20 lekcí / týden) 25 týdnů 3750 -
Certificate III in Hospitality (20 lekcí / týden) 30 týdnů 4875 -
Diploma of Hospitality (20 lekcí / týden) 80 týdnů 14250 -
Certificate III in Children ś Services 
(20 lekcí / týden) 20 týdnů 4700 4000

Diploma of Children ś Services 
(20 lekcí / týden) 40 týdnů 9400 8900

Ubytování Cena za týden v AUD Nástupní 
termíny

Homestay, dvoulůžkový pokoj, polopenze** 240 každou 
neděliHomestay, jednolůžkový pokoj, polopenze 265

Poplatky a další informace
Zápisné: AUD 250, poplatek za zajištění ubytování: AUD 230, učebnice: od AUD 250 do AUD 450, vyzvednutí na 
letišti: AUD 145 / jednu cestu, pojištění OSHC: AUD 33 / měsíc.

*V Melbourne je název kurzu Diploma of Business
** Pouze při ubytování dvou studentů najednou.

Max. / prům. počet studentů ve škole: 
2000 / 600 

Max. / prům. počet studentů ve třídě: 
30 / 25 
 
Minimální věk: 
18 let

Národnostní složení studentů:
50% Asie 
25% Evropa 
15% Jižní Amerika 
10% Ostatní 

Zastoupení ČR:
5%

Vybavení školy: 
společenská místnost, počítačová učebna 
s přístupem na internet, knihovna, klinika 
školy pro praktickou část výuky, lékárna

Přednosti školy:
kurzy ACNT jsou mezinárodně uznávané a 
téměř všichni studenti si najdou práci ještě 
během studia, národnostní složení studentů 
se zastoupením Australanů, vlastní klinika 
pro praktickou část výuky

Délka lekce:
50 minut

Odborné kurzy Délka
Cena za kurz 

v AUD Nástupní 
termínySydney Brisbane

Certificate III in Fitness (20 lekcí / týden) 16 týdnů 2300 -

6. 2., 28. 
5., 17. 9.

Certificate IV in Fitness (20 lekcí / týden) 32 týdnů 3400 -
Diploma of Fitness (20 lekcí / týden) 48 týdnů 5700 -
Certificate IV in Aromatherapy (20 lekcí / týden) 36 týdnů 6500 6500
Diploma of Aromatherapy (20 lekcí / týden) 52 týdnů 7700 7700
Certificate IV in Massage Therapy Practice  
(20 lekcí / týden) 16 týdnů 4400 4400

Diploma of Remedial Massage (20 lekcí / týden) 52 týdnů 8800 8800
Advanced Diploma of Nutritional Medicine 
(20 lekcí / týden) 104 týdnů 28500 28500

Advanced Diploma of Naturopathy
(20 lekcí / týden) 156 týdnů 43800 43800

Poplatky a další informace:
Zápisné: AUD 250, pojištění OSHC: AUD 33 / měsíc.



22

D M

M

   Úvod 
Kent Institute of Business and Technology  (Kent Institute) byl založen v roce 1989. Během své existence 
se vyprofiloval v instituci specializující se na výuku kurzů se zaměřením na informační technologie a ma-
nagement. Škola je partnerem či členem asociací a organizací: VETAB, CIW, ANTA či ACS.

   Lokalita
Škola má v současné době dva kampusy, umístěné v centru města. IT se vyučuje na Bathurst street, kde je 
také administrační zázemí školy. Business kurzy probíhají v kampusu na Kent Street. Obě školy jsou méně 
než 5 minut chůze z jedné z hlavních vlakových stanic Town Hall a kousek od centra zábavy Darling Har-
bour. Každá budova je speciálně vybavena pro daný typ studia tak, aby odpovídala potřebám studentů. 

   Kurzy a ubytování
Kent Institute nabízí kurzy Information Technology se zaměřením na Website Development, Software 
Development, Multimedia. Dále kurzy Business, které zahrnují výuku managementu, marketingu a účet-
nictví nebo specializované kurzy na Marketing a Accounting. Výuka všech kurzů probíhá od pondělí do 
čtvrtka, není však výjimkou, že studenti si uzpůsobí rozvrh do dvou nebo tří dnů. Na výběr jsou ranní 
(9:00 - 13:00), odpolední (13:00 - 17:00) a večerní kurzy (17:00 - 21:00). Škola nabízí svým studentům 
možnost zajištění ubytování v hostitelských rodinách s polopenzí. Detaily najdete na http://www.aus-
tralie-studium.cz/skola/australie/kent-institute/.

Kent Institute of Business and Technology
Sydney

Max. / prům. počet studentů ve škole: 
3000 / 500
Max. / prům. počet studentů ve třídě: 
20 / 15  
Minimální věk: 
Aj: 16 let
VET: 18 let
Národnostní složení studentů:
40% Asie
30% Jižní Amerika
20% Evropa
10% Severní Amerika
Zastoupení ČR:
5%
Vybavení školy: 
klimatizované učebny, počítačové učebny, 
wifi, mikrovlnka, společenská místnost pro 
studenty
Přednosti školy:
2 kampusy, cena, velká flexibilita studia, 
lokalita v centru města
Délka lekce:
60 minut

Max. / prům. počet studentů ve škole: 
850 / 750
Max. / prům. počet studentů ve třídě: 
30 / 30
Minimální věk: 
18 let
Národnostní složení studentů:
51% Asie, 
24% Evropa 
22% Jižní Amerika 
1% Severní Amerika 
2% Ostatní 
Zastoupení ČR:
6% 
Vybavení školy: 
multimediální učebny s počítači na výuku 
IT, knihovna, centrum pro samostudium, 
počítačová učebna s přístupem na internet, 
společenská místnost s kuchyňkou
Přednosti školy:
cena, flexibilita studia, kvalitní kurzy IT, 
umístění v centru města
Délka lekce:
60minut

Odborné kurzy Délka Cena za 
kurz v AUD

Nástupní 
termíny

Certificate II in Information Technology 
(20 lekcí / týden) 12 týdnů 1570

 
9. 1., 6. 2., 5. 
3., 23. 4., 21. 
5., 9. 7., 6. 8., 
24. 9., 22. 10.

Certificate III in Information Technology 
(20 lekcí / týden) 24 týdnů 3140

Certificate IV in Information Technology 
(20 lekcí / týden) 48 týdnů 6280

Diploma of Information Technology 
(20 lekcí / týden) 92 týdnů 10990

Advanced Diploma of Information Technology 
(20 lekcí / týden) 108 týdnů 14130

Certificate III in Business (20 lekcí / týden) 24 týdnů 2900
Certificate IV in Business (20 lekcí / týden) 36 týdnů 4350
Diploma of Business (20 lekcí / týden) 72 týdnů 8700
Advanced Diploma of Business (20 lekcí / týden) 108 týdnů 13050
Diploma of Accounting (20 lekcí / týden) 84 týdnů 10150

Ubytování Cena za 
týden v AUD

Nástupní 
termíny

Homestay, jednolůžkový pokoj, polopenze 265 každou neděliHomestay, dvoulůžkový pokoj, polopenze 245
Poplatky a další informace
Zápisné: AUD 200, poplatek za zajištění ubytování: AUD 250, učebnice: AUD 0, vyzvednutí na letišti: AUD 143 / jednu 
cestu, pojištění OSHC: 1 - 3 měsíce AUD 120, 4 - 6 měsíců AUD 240, 7 - 9 měsíců AUD 360, 10 - 12 měsíců AUD 480.

D
   Úvod 

Academies Australasia je společenství šesti škol (Academy of English, Australian International High School, 
Academy of Social Sciences, Australian College of Technology, Clarendon Business College, Supreme Busine-
ss College) s více jak stoletou tradicí ve vzdělávání a s výborným zázemím. Ve škole studují studenti z celého 
světa, konkrétně z 93 zemí, Academies Australasia se tak může pochlubit výborným národnostním mixem. 

   Lokalita
Academy of English má v Sydney dva kampusy s moderně vybavenými učebnami přímo v centru města. 
Moderní kampus na George Street je určen pro studium odborných kurzů a na Pitt Street se v nově zre-
konstruované budově vyučují kurzy angličtiny. Oba kampusy jsou od sebe vzdálené pouhých pár minut 
chůze a jsou velice snadno dostupné městskou dopravou z jakékoli části Sydney.

   Kurzy a ubytování
Na Academy of English můžete studovat – General English, English for Academic Purposes a IELTS. Kurzy 
angličtiny probíhají od pondělí do pátku a studenti si mohou vybrat mezi ranní a odpolední výukou. Školy 
nabízejí také tisícům studentů z celého světa vysoce kvalitní výuku v oborech Accounting, Business Manage-
ment, Marketing, Information technology a Travel and Tourism. Rozvrh je velice flexibilní a u většiny kurzů 
je studium rozvrženo do tří dnů s možností studia ráno, odpoledne či večer. Všechny školy Academies Aus-
tralasia nabízejí ubytování v hostitelských rodinách, ale i možnost bydlení v hotelích, hostelech či studentských 
domech. Detaily najdete na http://www.australie-studium.cz/skola/australie/academies-australasia/.

Academies Australasia 
Sydney

Kurzy angličtiny Délka Cena za 
týden v AUD

Nástupní 
termíny

General English (20 lekcí / týden) 2 - 52 týdnů
180 každé pondělíEnglish for Academic Purposes (20 lekcí / týden)

IELTS (20 lekcí / týden) 10 týdnů

Odborné kurzy Délka Cena za 
kurz v AUD

Nástupní 
termíny

Certificate II in Business (20 lekcí / týden) 9 týdnů 1350
16. 1., 10. 4., 
2. 7., 24. 9.

Diploma of Accounting (20 lekcí / týden)* 54 týdnů 8640
Certificate IV in Tourism (20 lekcí / týden) 36 týdnů 5852
Diploma of Tourism (20 lekcí / týden) 54 týdnů 8778

Ubytování Cena za 
týden v AUD

Nástupní 
termíny

Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) 260 každou neděliHomestay (dvoulůžkový pokoj, polopenze)** 235
Poplatky a další informace
Zápisné: AUD 200, poplatek za zajištění ubytování: AUD 198, učebnice: 1 - 4 týdny AUD 70, 5 - 12 týdnů AUD 120, 13 

- 24 týdnů AUD 160, 25 - 36 týdnů AUD 180, 36 - 52 týdnů AUD 195, poplatek za zkoušku: IELTS: AUD  330,  vyzvednutí 
na letišti: AUD 59 / jednu cestu, pojištění OSHC: AUD 34 / měsíc.

*Studium 18 týdnů Certificate III in Ac. Administration + 18 týdnů Certificate IV in Ac. + 18 týdnů Diploma of Ac.
**Pouze při ubytování dvou studentů najednou.
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Australian Pacific College 
Sydney, Brisbane

   Úvod
Australian Pacific College (APC) byla založena v roce 1994 a 
během své existence se zařadila mezi školy zajišťující výuku 
angličtiny a odborných kurzů. Každoročně se vzdělává na 
této škole 5000 studentů z více než 70 zemí. APC je členem 
několika organizací a asociací, např. NEAS, EA, ACPET či 
VETAB.

   Lokalita
Škola APC má v centru Sydney tři budovy, pouhých pár minut 
chůze ze stanice Wynyard, kde probíhá výuka angličtiny (ranní 
a večerní) i odborných kurzů (IT a Business).  Sydney Opera 
House nebo Harbour Bridge jsou jen na dosah, stejně jako 
mnoho knihoven, muzejí, obchodů a kaváren. Další škola APC 
v Sydney je na Manly poblíž proslulé pláže Manly Beach v ulici 
Sydney Road.  Také pátá budova školy v Sydney se nachází v 
atraktivní lokalitě na Bondi Junction, nedaleko známe a oblí-
bené pláže Bondi Beach. Od letošního roku je také otevřen 
nový kampus v centru Brisbane na Queen Street Mall, což je 
nejrušnější ulice ve městě, plná obchodů a restaurací.

   Kurzy a ubytování
Kurzy angličtiny škola APC nabízí pouze v Sydney City a nově 
také v Brisbane. Vybrat si můžete z kurzů General English a 
Business English v Sydney City a Brisbane, English for Aca-
demic Purposes a IELTS pouze v Sydney City. Nabídka od-
borných kurzů zahrnuje různé kvalifikace v oborech Busine-
ss, Management, Marketing. Diplom můžete získat v oboru 
Tourism a pouze v Sydney City je možné studovat obor In-
formation Technology. Velice příjemný a flexibilní je studijní 
rozvrh odborných kurzů, při kterém je docházka ve dvou až 
třech dnech za týden a můžete volit ranní (7:30 – 12:00), od-
polední (12:30 – 16:00) nebo večerní výuku (17:30 – 21:00). 
Po ukončení studia Diploma nebo Advanced Diploma APC 
zprostředkovává přestup na několik partnerských univerzit v 
Austrálii. Stejně tak je vstupní branou na univerzitu kurz Eng-
lish for Academic Purposes. APC organizuje pro své studenty 
různé víkendové výlety a aktivity a také má svůj fotbalový tým 
a účastní se ELSA League turnajů. Škola zajišťuje ubytová-
ní v hostitelských rodinách. Detaily najdete na http://www.
australie-studium.cz/skola/australie/australian-pacific-
college/.

Max. / prům. počet studentů ve škole:
Sydney: 2500 / 1600
Sydney Bondi: 550 / 350
Sydney Manly: 550 / 350

Max. / prům. počet studentů ve třídě: 
Kurzy angličtiny: 18 / 14   
Odborné kurzy: 45  / 30
                 
Minimální věk: 
18 let

Národnostní složení studentů:
34% Asie (Korea, Thajsko, Japonsko, Čína, 
Indonésie) 
32% Evropa (Británie, Francie, Itálie, Irsko, 
Španělsko, Německo, Polsko) 
22% Jižní Amerika (Kolumbie, Brazílie, Čile, 
Peru, Venezuela) 
8% Severní Amerika ( Kanada, USA, 
Mexiko) 
4% Ostatní (Afrika) 

Zastoupení ČR: 
2%

Vybavení škol:
součástí vybavení školy je multimediální 
centrum, počítače s přístupem na internet, 
společenská místnost pro studenty

Přednosti školy:
flexibilita rozvrhů, výborná poloha školy 
v centru Sydney a na Manly, skvělé ceny, 
přátelská atmosféra, kvalifikovaní a  příjemní 
učitelé

Délka lekce: 
60 minut

Kurzy angličtiny Délka Cena za týden v AUD Nástupní termínySydney Brisbane
General English (20 + 5 lekcí / týden)
Business English (20 + 5 lekcí / týden)

2 - 11 týdnů 200 200

každé pondělí12 - 52 týdnů 180 180

IELTS (20 + 5 lekcí / týden) 2 - 11 týdnů 200 -
12 - 52 týdnů 180 -

English for Academic Purpose (20 lekcí / týden) 10 týdnů 240 -
3. 1., 30. 1., 27. 2., 26. 3., 23. 4., 
21. 5., 18. 6., 16. 7., 13. 8., 10. 9., 

8. 10.,  5. 11., 3. 12., 31. 12.

Odborné kurzy Délka
Cena za kurz v AUD

Nástupní termínySydney 
City

Sydney 
Bondi

Sydney 
Manly Brisbane

Certificate II in Bussiness 3 měsíce 1300 1300 1300 -
23. 1., 5. 3., 26. 3., 16. 4., 28. 

5., 18. 6., 9. 7., 20. 8., 10. 9., 2. 
10., 22. 10., 12. 11., 3. 12.

Certificate III in Bussiness  6 měsíců 2800 3000 3000 2800

6. 2., 30. 4., 23. 7., 15. 10.

Certificate IV in Marketing 9 měsíců 4200 4500 - 4200
Diploma of Management 9 měsíců 4200 4500 - 4200
Advanced Diploma of Management 9 měsíců 4200 4500 - 4200
Diploma of Information Technology 18 měsíců 9600 - - -
Diploma of Tourism 10 měsíců 5600 6000 - 5600

Ubytování Cena za týden v  AUD Nástupní termíny

Homestay, jednolůžkový pokoj, polopenze* 245 každou neděliHomestay, dvoulůžkový pokoj, polopenze* 225
Poplatky a další informace
Zápisné: AUD 150, poplatek za zajištění ubytování: AUD 220, učebnice: jazykové kurzy - AUD 80, odborné kurzy AUD 5 / předmět, poplatek za zkoušky: FCE AUD 362, CAE AUD 368, 
vyzvednutí na letišti: AUD 135 / jednu cestu, pojištění OSHC: AUD 40 / měsíc.

* Ubytování je od 4 týdnů.
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Australian College of Sport and Fitness 
Sydney, Perth, Melbourne

   Úvod
Škola Australian College of Sport and Fitness (ACFS) a NSW School of Massage patří pod vzdě-
lávací skupinu Australian Learning Group (ALG). Obě školy mají dlouholetou tradici s výukou 
a to přes 25 let. Školy byly původně jen pro australské studenty. Nyní ale nabízejí výuku i zahraničním 
studentům. Učitelé jsou opravdovými profesionály ve svém oboru a výuku vedou zajímavým a zábavným 
způsobem.

   Lokalita
Od dubna 2012 se otevírá nová škola  v Melbourne, přímo na Melbourne University Sports campus s 
kompletním sportovním vybavením. Tramvajová zastávka je pouhých 5 minut od školy. V Perthu sídlí 
škola v centru města ve čtvrti Subiaco, 10 min. od zastávky vlaku. Škola je součástí areálu jednoho z 
největších fitness center v Austrálii LORDS City of Subiaco, jehož využívání je zahrnuto do programu. 
V Sydney se moderní kampus nachází v centru města na Clarence Street. Výhodou je dostupnost 
hromadné dopravy a také blízkost obchodů, kaváren a atrakcí velkoměsta.

   Kurzy a ubytování
Na školách  v Perthu a v  Melbourne můžete studovat  kurzy Certifikate III a IV in Fitness.  Na škole v 
Sydney můžete studovat kurzy Fitness a také  kurz Certificate IV in Massage nebo Diploma of Remedial 
Massage. Kurzy Fitness v se zabývají: Principles of Fitness, Exercise Science, Client Communication, Moti-
vation, Fitness Programming, Nutrition, Client Screening a The Fitness Workplace.  Kurzy Massage zahr-
nují: Swedish Massage Techniques, Remedial Massage Techniques, Sports Massage Techniques, Oriental 
massage Techniques, Anatomy & Physiology, Professional Development, Practice Management a Clinical 
Skills. Samozřejmostí je i praktická část výuky v tělocvičně a masérském salónu. Délka kurzů je od 6 do 18 
měsíců, v případě kombinace Fitness a Massage lze zvolit delší studium až na 3 roky. Studenti oceňují flexi-
bilní rozvrh kurzů. Výuka probíhá ve 2 dnech v týdnu od 08:45 do 17:30 hod. ACSF nabízí svým studentům 
nově zrekonstruované a klimatizované učebny. Samozřejmostí je také kuchyňka a společenská místnost, 
kde mohou studenti trávit přestávky. Školy ACSF nezajišťují pro studenty ubytování. Detaily najdete na 
http://www.australie-studium.cz/skola/australie/australian-college-of-sport-and-fitness/.

South Australian College of English 
Adelaide, Hobart, Whitsundays 

   Úvod
South Australian College of English (SACE) byla založena v roce 1987 a je nejstarší jazykovou školou v 
Adelaide. Díky vysoké kvalitě výuky a profesionalitě škola získala mezinárodní renomé. Úspěch v Ade-
laide vedl majitele školy k otevření škol v Hobartu na Tasmánii a na Whitsundays v Queenslandu. 

   Lokalita
Adelaide je město s více než milionem obyvatel, ale přesto velice poklidné, s mnoha příležitostmi kul-
turního a sportovního vyžití. Historická budova školy je nově zrenovovaná a nachází se v centru města.
Hobart je ideálním místem pro studium spojené s cestováním a poznáváním překrásné divoké přírody 
Tasmánie. Škola sídlí v krásné historické budově a je obklopena vlastní zahradou, ve které probíhá výuka 
za hezkého počasí. Whitsundays je vstupní branou do Great Barrier Reef, ráje milovníků potápění a 
podmořského života. Škola sídlí v nové moderní budově s výhledem na tropickou zahradu.

   Kurzy a ubytování
V široké nabídce kurzů si kromě General English a kurzů připravujících na cambridgeských zkoušek 
FCE, CAE, CPE a IELTS, můžete zvolit např. kurz kombinovaný s golfem English + Golf. V nabídce jsou i 
soukromé lekce One to One a soukromé lekce  s ubytováním v domě učitele English in Teacher´s Hou-
se. Ubytování školy SACE zajišťují v hostitelských rodinách a hostelech. Detaily najdete na http://www.
australie-studium.cz/skola/australie/south-australian-college-of-english/.

Max. / prům. počet studentů ve škole: 
1500 / 1200
Max. / prům. počet studentů ve třídě: 
25 / 20
Minimální věk: 
18 let
Národnostní složení studentů:
Sydney: 90% Evropa, 10% J. Amerika 
Perth: 62% Evropa, 21% Asie, 17% J. Amerika 
Zastoupení ČR:
Sydney: 12%
Perth: 0%
Vybavení školy: 
klimatizované, nově zrekonstruované 
učebny, společenská místnost, kuchyňka, 
restaurace, kavárna a eknihovna, wifi
Přednosti školy:
umístění v centru Sydney, zastoupení 
Australanů, dlouhá tradice, 2. největší škola 
v oblasti fitness a masáží v Sydney, výuka jen 
dva dny v týdnu
Délka lekce:
60 minut

Odborné kurzy Délka Cena za kurz v AUD Nástupní 
termínySydney Perth Melb.

Certificate III in Fitness (20 lekcí / týden) 20 týdnů 3380 3380 3380

20. 4.*, 13. 
7., 8. 10.

Certificate IV in Fitness (20 lekcí / týden) 40 týdnů 6760 6760 6760

Certificate IV in Massage 
(20 lekcí / týden) 30 týdnů 6570 - -

Diploma of Remedial Massage 
(20 lekcí / týden) 40 týdnů 8760 - -

Poplatky a další informace
Zápisné: AUD 395, učebnice: AUD 200,  pojištění OSHC: AUD 40 / měsíc.

*V Perthu nástup 27. 4. a v Melbourne nástup 30. 4.. U kurzu Certificate IV in Fitness v Melbourne je nástup jen 8. 10.

Max. / prům. počet studentů ve škole: 
Adelaide:           200 / 150
Hobart:              65 / 35
Whitsundays:    90 / 35

Max. / prům. počet studentů ve třídě: 
General English:   15 / 12 
Cambridge:           12 / 10 

Minimální věk: 
18 let

Národnostní složení studentů:
Adelaide: 40% Asie, 30% Evropa, 15% Jižní 
Amerika , 15% Ostatní
Hobart: 40% Asie, 35% Evropa, 15% Jižní 
Amerika, 10% Ostatní
Whitsundays: 35% Evropa, 40% Asie, 20% 
Jižní Amerika, 5% Ostatní

Zastoupení ČR:
5%

Vybavení škol: 
knihovny, jazykové posluchárny, počítačové 
učebny s přístupem na internet, společenské 
místnosti s kuchyňkou, v Hobartu je u školy 
zahrada pro relaxaci mezi lekcemi

Přednosti školy:
spokojení studenti, poloha škol, kvalifikovaní 
lektoři s osobním přístupem, volný vstup do 
státní knihovny, moderní vybavení, možnost 
přestupu mezi školami, složení studentů

Délka lekce:
60 minut

Kurzy angličtiny Délka Cena za týden v AUD Nástupní termíny
Ade. Hob. Whit.

General English
(25 lekcí / týden) 4 - 50 týdnů 255

3. 1., 30. 1.,  27. 2.,20. 
3., 23.4., 21. 5., 18. 

6., 16. 7., 13. 8., 10. 9., 
8. 10., 5. 11., 3. 12.

IELTS  (25 lekcí / týden) 12 týdnů 255 3. 1., 26. 3., 18. 6., 10. 9.

FCE, CAE (25 lekcí / týden)* 10 týdnů 255 3. 1., 11. 6.
12 týdnů 255 19. 3., 10. 9.

CPE (25 lekcí / týden) 12 týdnů 255 - - 10. 9.
English + Golf (25 lekcí / týden) 6, 12 týdnů 655 - - stejné jako u GE
One to one, English in Teacher ś 
House (10 lekcí / týden) 1 - 12 týdnů 700 každé pondělí

Ubytování
Cena za týden 

v  AUD Nástupní termíny
Ade. Hob. Whit.

Homestay, jednolůžkový pokoj, polopenze 230 220 230
každou neděliHomestay, dvoulůžkový pokoj, polopenze** 200 160 200

Hostel, jednolůžkový pokoj, bez stravy 140 140 140
Poplatky a další informace
Zápisné: AUD 190, poplatek za zajištění ubytování: AUD 190, učebnice: AUD 10 / týden, vyzvednutí na letišti: AUD 80 
/ jednu cestu, poplatky za zkoušky: FCE AUD 362, CAE AUD 368, CPE AUD 376, pojištění OSHC: AUD 32 / měsíc.

*V Hobartu pouze FCE. Kurz CAE s nástupem 3. 1. je na 11 týdnů.
** Pouze při ubytování dvou studentů najednou.
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Cambridge International College
Melbourne, Perth, Adelaide

   Úvod
Cambridge International College (CIC) je menší škola s pobočkami v Perthu, Melbourne a nově také 
v Adelaide. Škola je známá svou vřelou a přátelskou atmosférou, stejně jako vysokou flexibilitou stu-
dijního programu. CIC je členem asociace NEAS.

   Lokalita
Škola v Perthu je umístěná v blízkosti samotného „srdce“ města, kde se nachází mnoho obchodů, restau-
rací, kin, divadel a zábavních podniků. Škola je snadno dostupná městskou hromadnou dopravou.Škola 
v Melbourne sídlí v centru města. V blízkosti školy je spousta parků. Adelaide je mezi studenty oblíbené 
pro svou příjemnou atmosféru a snadný přístup k nádherným plážím, parkům a nejznámějším austral-
ským vinicím. Škola v Adelaide je také umístěná přímo v centru města, v blízkosti Victoria Square.

   Kurzy a ubytování
Na CIC můžete studovat General English, IELTS, Business English, Academic English či cambridgeské pří-
pravné kurzy FCE a CAE. Studenti mohou volit mezi ranní či odpolední výukou. CIC nabízí širokou škálu 
odborných kurzů a to v oblasti Business, Aged Care, Interactive Digital Media a další. CIC pořádá pro své 
studenty Job Club, kde jim radí, jak nejlépe získat práci v Austrálii. Ve volném čase mohou studenti navštívit 
také Conversation Club nebo Movie Club. Školy zajišťují pro své studenty ubytování v hostitelských rodinách. 
Detaily najdete na http://www.australie-studium.cz/skola/australie/cambridge-international-college/.

Sterling Business College
Perth

   Úvod
Sterling Business College je škola specializovaná na výuku odborných kurzů. Nízký 
počet studentů ve třídách, vysoce kvalifikovaní lektoři, osobní přístup a flexibilita 
studia garantují příjemné studijní prostředí, kterým je tato škola známá. 

   Lokalita
Budova Sterling Business College se nachází v centru Perthu na ulici Newcastle 
Street, v moderní budově, nedaleko řeky Swan. Ze školy se během pár minut do-
stanete nejen k nábřeží ale také do centra plného restaurací, kaváren a k mnoha 
turistickým atrakcím Perthu. Studenti Sterlingu  mohou využívat městskou veřejnou 
dopravu za zvýhodněné ceny díky elektronické kartě Smartrider, kterou ve škole ob-
drží zdarma.

   Kurzy a ubytování
Sterling Business College vyučuje odborné kurzy se zaměřením na Business (Marketing, Mana-
gement), Community & Children´s Services, Graphic Design a Travel and Tourism. Studenti 
cestovního ruchu mají jedinečnou možnost složit zkoušku Virgin Atlantic / GTMC Exam a ob-
držet celosvětově uznávaný certifikát. Každý kurz má jiný rozvrh, ale výuka probíhá maximálně 
4 dny v týdnu. Mezi výhody školy patří lokalita, flexibilita studia a příznivé národnostní složení 
studentů, neboť na Sterling Business College je poměrně velké zastoupení Australanů. Škola 
nezajišťuje ubytování. Detaily najdete na http://www.australie-studium.cz/skola/australie/
sterling-business-college/.

Max. / prům. počet studentů ve škole: 
Melbourne:  350 / 250
Perth:            150 / 100
Adelaide:      150 / 100

Max. / prům. počet studentů ve třídě: 
GE: 18 / 15  
Cambridge: 12 / 10
Odborné kurzy: 25 / 20

Minimální věk: 
16 let

Národnostní složení studentů:
Melbourne: 44% Asie, 20% Evropa, 20% 
Jižní Amerika, 16% Ostatní
Perth: 30% Asie, 30% Jižní Amerika, 30% 
Evropa, 10% Ostatní

Zastoupení ČR:
Melbourne: 10%
Perth: 15%

Vybavení školy: 
knihovna, moderní počítačové učebny s in-
ternetem, multimediální jazykové učebny, 
místnost pro volný čas vybavená stolním 
tenisem a kuchyňkou s možností přípravy 
jídla

Přednosti školy:
menší školy s velice přátelskou atmosférou, 
široká nabídka kurzů, umístění v centru 
města, Job Club, cena

Délka lekce:
60 minut

Max. / prům. počet studentů ve škole: 
350 / 200
Max. / prům. počet studentů ve třídě: 
35 / 20 
Minimální věk: 
18 let
Národnostní složení studentů:
25% Austrálie 
24% Asie 
21% Evropa 
14% Jižní Amerika 
7% Afrika 
9% Ostatní 
Zastoupení ČR:
3%
Vybavení školy: 
učebny pro business, tourism a childcare, 
profesionální grafické studio, počítačové 
učebny s multimediálním vybavením, mik-
rovlná trouba, lednička, nápojový automat 
Přednosti školy:
flexibilní výuka, přátelská atmosféra a indi-
viduální přístup
Délka lekce:
60 minut

Odborné kurzy Délka Cena za 
kurz v AUD

Nástupní 
termíny

Certificate IV in Business (Management, Marketing) 6 měsíců 4300

6. 2., 23. 4., 
23. 7., 15. 10. 

Diploma in Business (Management, Marketing) 12 měsíců 8600
Advanced Diploma of Business 18 měsíců 12900
Certificate II in Tourism 3 měsíce 2400
Certificate III in Tourism

6 měsíců
4300

Certificate IV in Tourism 4300
Certificate II in Community Services Work 3 měsíce 2400
Certificate III in Children’s Services

6 měsíců
4300

Certificate III in Education Support 4300
Certificate IV in Community Services Work 4300
Diploma in Graphic Design 24 měsíců 17200
Poplatky a další informace
Zápisné: AUD 230, učebnice: 1 - 10 týdnů: AUD 55, semestr AUD 110, poplatky za zkoušky: Virgin Atlantic Exam (u 
kurzu Certificate IV in Tourism) AUD 100, pojištění OSHC AUD 40 / měsíc.

Kurzy angličtiny Délka Cena za týden v AUD Nástupní 
termínyMelb. Perth Adel.

General English, IELTS
(20 + 5 lekcí / týden) 2 - 52 týdnů 190 190 190 každé pondělí

Business English (20 + 5 lekcí / týden) 2 - 52 týdnů 190 - 190 3. 1., 6. 2., 13. 
3., 16. 4., 21. 5., 
25. 6., 30. 7., 3. 
9., 8. 10., 12. 11.Academic English (20 + 5 lekcí / týden) 2 - 52 týdnů 190 - -

FCE, CAE (20 + 5 lekcí / týden) 10 týdnů 190 190 - 3. 1., 11. 6.
12 týdnů 190 190 - 19. 3., 10. 9.

Odborné kurzy Délka Cena za kurz v AUD Nástupní 
termínyMelb. Perth Adel.

Diploma of Business (20 lekcí / týden)* 20 týdnů 3150 3150 - 15. 10
Diploma of Management  
(20 lekcí / týden)* 30 týdnů 4725 - 4725 13. 2., 30. 4., 

23. 7., 15. 10.
Certificate III in Aged Care 
(20 lekcí / týden) 22 týdnů 4725 - - 30. 1., 9. 4., 

2. 7., 17. 9.
Diploma of Interactive Digital Media 
(20 lekcí / týden) 36 týdnů 8000 - - 13. 2., 23. 4., 2. 

7., 10. 9., 19. 11.

Ubytování Cena za týden v  AUD Nástupní 
termínyMelb. Perth Adel.

Homestay, jednolůžkový pokoj, plná penze 260 235 - každou neděli
Poplatky a další informace
Zápisné: AUD 150, poplatek za zajištění ubytování: AUD 195, učebnice: kurzy AJ - AUD 0, odborné kurzy: od AUD 150 - 1000, 
vyzvednutí na letišti: AUD 120 / jednu cestu, poplatek za zkoušku: FCE - AUD 368, pojištění OSHC: AUD 35 / měsíc

*Uvedená nástupní  data jsou pro CIC Melbourne. Nástupy pro Perth a Adelaide na vyžádání.
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Technical and Further Education (TAFE)
Sydney,  Melbourne, Perth,  Brisbane, Gold Coast

   Úvod
Technical and Further Education (TAFE) patří mezi největší státní instituce poskytující odborné vzdělání v Austrálii. Státní odborné školy TAFE na-
jdete ve státech New South Wales (NSW), Western Australia (WA), Queensland (QLD) a Victoria (VIC). V každém státě má TAFE několik desítek 
institutů, kde studuje ročně tisíce mezinárodních studentů. Studium na TAFE  umožňuje získání vzdělání uznávaného nejen po celé Austrálii, ale 
i v zahraničí. I proto na TAFE studují převážně australští studenti.  Zahraniční studenti si mohou na TAFE  vybrat z více než 250 kurzů v mnoha 
oborech, včetně kurzů angličtiny. Všechny kurzy jsou akreditované vládou. O kvalitě školy nesporně svědčí i řada získaných ocenění. Technické 
vybavení školy je na nejvyšší úrovni, stejné technologie a zařízení pak studenti naleznou i u svých budoucích zaměstnavatelů.

   Lokalita
TAFE NSW má čtyři instituty v Sydney (Northern Sydney Institute, Sydney Institute, South Western Sydney Institute, Western Sydney Institute) a 
šest institutů umístěných v jednotlivých regionech Nového Jižního Walesu (Hunter Institute, Illawarra Institute, New England Institute, North Coast 
Institute, Riverina Institute, Western Institute). Pod každý institut pak ještě spadá určitý počet škol. Školy TAFE WA naleznete ve všech větších měs-
tech Západní Austrálie - Perthu, Albany, Bunbury, Geraltonu, Broomu, Kunnunurra a mnoho dalších. Nejvíce zahraničních studentů však směřuje 
do hlavního města Západní Austrálie, do Perthu. V samotném Perthu a blízkém okolí má TAFE WA hned 5 škol - Central TAFE, který je umístěn v 
centru města a 4 další instituty umístěné mimo centrum města - Challenger TAFE, Swan TAFE, Swan TAFE - Midland Campus a West Coast College of TAFE. TAFE QLD ve 
státě Queensland má 11 institutů (Barrier Reef Institute, Brisbane North Institute, Central Queensland Institute, Metropolitan South Institute, Mount Isa Institute, Skills-
Tech Australia, Southern Queensland Institute, Sunshine Coast Institute, The Bremer Institute, Tropical North Institute, Wide Bay Institute). Většina z institutů je umístěna 
ve velkých městech jako je Brisbane a další na Sunshine Coast a Gold Coast. Školy TAFE VIC se nacházejí ve všech větších městech jako je Melbourne a jeho okolí. Celkem 
má TAFE VIC na dvacet institutů např. Box Hill Institute, Gordon Institute, Northern Melbourne Institute, South West Institute, Victoria University TAFE a další.

   Kurzy a ubytování
Systém TAFE (Vyšší odborná škola) byl v Austrálii vytvořen před více než 20 lety a poskytuje studentům vzdělávání a školení ve velkém množství oborů. Kurzy jsou 
plně akreditovány státem. TAFE poskytuje studentům praktické znalosti a vědomosti. Kurzy jsou neustále upravovány a modernizovány v souladu s rozvíjejícími se 
technologiemi a měnícími se potřebami na trhu práce.

V nabídce je široká škála kvalifikací od Certificate přes Diploma a Advanced Diploma až po Bachelor Degree. Více než 50 různých oborů studia může uspokojit po-
třeby dle nejrůznorodějších zájmů. TAFE nabízí také tzv. D2D kurzy. Jde o kurzy Diploma to Degree. Dosažení úrovně Diploma na TAFE umožňuje studentům získat 
tzv. kredit a postoupit tak rovnou do druhého ročníku na některé z australských univerzit. Za předchozí studium jim může být započteno až 18 měsíců. 

Na TAFE si můžete vybrat ze široké škály studijních oborů jako jsou např. stavebnictví a projektování, letectví, obchod a management, služby veřejnosti a zdravotnictví, 
počítačové technologie a informatika, průmyslové technologie (včetně elektrotechniky, elektroniky, strojírenství, obnovitelných zdrojů energie, průmyslové automa-
tizace a robotiky), společné stravování a hotelové služby, námořnictví, přírodní vědy a životní prostředí, cestovní ruch, design a multimedia, zemědělství atd. 

K výběru je rovněž i rozsáhlá řada kurzů výuky angličtiny: obecná angličtina (5 – 50 týdnů), přípravné kurzy na zkoušky IELTS s výsledkem 5,5 - 6  - Certificate 3 in 
English for Further Study (10 – 20 týdnů), pro  IELTS s výsledkem 6,5-  Certificate 4 in English for Academic Purposes  (10 – 20 týdnů) a další speciální kurzy jako 
CAE, CPE, TOEIC, BEC, TESOL.

Akademický rok je od 6. února do 1. července  (1. semestr) a od 16. července do 16. prosince (2. semestr). Všechny kurzy začínají v únoru, hodně kurzů má však 
nástupní termín i v červenci.

Cena semestru - TAFE NSW:
Certificates II: AUD 4.900 – AUD 7.875
Certificates III: AUD 4.200 – AUD 6.950
Certificates IV: AUD 4.200 – AUD 7.500
Diplomas: AUD 4.200  – AUD 7.850
Advanced Diplomas:  AUD 4.200  - AUD 10.140
English Courses: 5 – 20 týdnů AUD 340 / týden
                             21 – 52 týdnů – AUD 320 / týden
                             v kombinaci s odborným  kurzem  – AUD 300 / týden

Zápisné: odborný kurz  - AUD 100, AJ - AUD 150,  AJ + odborný kurz - AUD 150 
Poplatek za zajištění ubytování v hostitelské rodině (nad 18 let):  AUD 180
Poplatek za zajištění ubytování v hostitelské rodině a poručníka pro nezletilé ( do 18 let):  AUD 250
Letištní transfer:  AUD 140
OSHC povinné zdravotní pojištění:  AUD 429 / rok

Přehled oborů na TAFE NSW:

Accounting and Business Dental Studies Hairdressing Media Studies

Aged Care Design Horticulture Music Studies

Agricultural (Rural) Studies Engineering Studies Hospitality Nursing

Animal Care English Language Information Technology Sport and Fitness

Aquaculture Studies Enviromental Testing Interpreting and Translating Telecommunications

Architectural Studies,  Building 
and Construction

Enquine (Horse) Studies Laboratory Technology Tertiary Preparation and TESOL

Beauty Services Fashion Technology and 
Theatre Costume

Marine Engineering Tourism and Events

Children ś services Fine Arts, Ceramics and Visual Arts Massage Therapy Welfare
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Univerzity v Austrálii

   Úvod
V Austrálii najdete zhruba 40 univerzit. Ty jsou stejně jako u nás státní a soukromé. Výuka se dělí na přednášky a cvičení a 
na konci semestru se skládají písemné zkoušky. Nástup je většinou dvakrát do roka a to v únoru a červenci. Při zápisu ne-
musíte absolvovat příjímací zkoušky. Každá univerzita má ale své vlastní vstupní požadavky tzv. entry requirements. Jed-
ním z požadavků, který je společný pro všechny univerzity je odpovídající úroveň angličtiny (IELTS 6.0, TOEFL 550).

Nejjednoduším a nejosvědčenějším způsobem, jak se dostat na univerzitu je absolvování studia Diploma na vyšší odborné 
škole a následné pokračování na univerzitě. Většina univerzit Vám toto studium uzná a postoupíte přímo do druhého roční-
ku. Více informací o vyšších odborných školách najdete na předchozích stránkách tohoto katalogu, kde jsou v nabídce jednak 
státní školy TAFE, tak i soukromé školy tzv. Colleges. 

Nabídka univerzit je velmi široká. Mezi cenově nejdostupnější patří univerzita Australian Catholic University (ACU). 
ACU je státní univerzita založená australskou vládou, známá zejména svými kurzy v oborech zdravotnictví a pedagogiky. 
Ačkoli z názvu školy je patrné spojení s katolickou církví, která hrála důležitou roli při vzniku školy, je tato rychle se rozvíje-
jící univerzita otevřena doslova všem studentům, jakéhokoli vyznání, z jakékoli země světa a nabízí běžný studijní rozvrh. 
ACU patří se svými 11000 studenty k menším univerzitám, s malými campusy a velice přátelskou atmosférou. Přestože 
většinu studentů tvoří Australané, dnes na ACU najdete studenty z 35 zemí světa. Obliba ACU mezi zahraničními studenty 
neustále roste. ACU se snaží svým studentům zajistit co nejpříjemnější studijní prostředí a zahraničním studentům také co 
nejvíce pomoci aklimatizovat se v novém prostředí. Tomu odpovídá i vybavení jednotlivých campusů a podpora, kterou 
studenti na škole mají.

Pokud hledáte univerzitu s technickým zaměřením, pak University of Technology Sydney (UTS) je jednou z nejprestižnějších 
státních univerzit v Austrálii. Jako jedna z australských největších a nejuznávanějších univerzit UTS láká studenty z celého svě-
ta. Z celkového počtu téměř 30 000 studentů je více než 5 000 zahraničních studentů z neuvěřitelných 109 zemí světa. Škola 
byla založena jako New South Wales Institute of Technolgy v roce 1965 a status univerzity má od roku 1988.

Další známou univerzitou je Central Queensland University (CQU). CQU je mezi zahraničními studenty velmi oblíbená, 
zejména proto, že za odstudované předměty na VET Colleges nabízí dostatek kreditů.

   Lokalita
Univerzity najdete ve všech větších městech Austrálie napříč všemi státy.

Výše zmiňovaná ACU má šest studijních center - dvě v Sydney (North Sydney, Strathfield) a po jednom ve městech Mel-
bourne, Canberra, Brisbane a Ballarat. Ve všech pěti městech jsou budovy ACU umístěny poblíž centra či v dobře dopravně 
dostupných předměstích.

Výuka na UTS probíhá ve třech kampusech. Hlavní univerzitní budova, Central Campus, je v samotném centru Sydney, v 
bezprostřední blízkosti stanice Central Station. Zde probíhá výuka většiny kurzů. Druhým velkým střediskem je UTS Ku-
ring-gai Campus na severu města, přibližně 30 minut jízdy městskou dopravou z centra města. V tomto campusu probíhá 
výuka některých kurzů Business, Education a také Nurssing and Health. Posledním střediskem je St. Leonards Campus, 
který se nachází cca 7 km severně od města a kde probíhá výuka kurzů Science.

CQU má kampusy v Brisbane, Gold Coast, Sydney či Melbourne. Hlavní kampus má sídlo v Rockhamptonu. Campus v 
Sydney má cca 2500 studentů a hlavní budova je na Kent Street v centru Sydney. V Melbourne najdete campus přímo v 
centru města. V Brisbane je campus umístěn jen kousek od slavné Botanic Garden a státní knihovny. Pro studenty, kteří 
mají rádi sluníčko a pláže je ideální volbou Gold Coast Campus, který sídlí přímo u moře.

   Kurzy a ubytování
ACU umožňuje dosažení bakalářského a magisterského vzdělání na některé z pěti fakult: Arts and Sciences, Business and 
Informatics, Education, Health Sciences, Philosophy and Theology. Jako většina univerzit, i ACU má své jazykové centrum, 
kde si studenti chystající se ke studiu na univerzitě mohou nejprve zdokonalit svou angličtinu. Mezi nabízené kurzy patří 
kromě General English také IELTS Test Preparation a English for Academic Purposes a English for the Workplace. Ceny 
jazykových kurzů se pohybují od AUD 280 do 310 / týden, bakalářské studium od  AUD 8.400 do AUD 13.600 / semestr, 
magisterské studium od AUD 8,400 do AUD 11.000 / semestr. Během semestru musí student získat 40 kreditů.
Studenti UTS si mohou vybrat z více než 100 bakalářských a 200 magisterských studijních oborů na celkem 11 fakultách: 
Obchod, Design, Architektura a Stavebnictví, Pedagogická fakulta, Strojírenství, Přírodní a Sociální vědy, Informační 
Technologie, Právo, Lékařská fakulta, Aplikované vědy, Institut mezinárodních Studií a Rozvoje. Nabídka oborů je oprav-
du široká, a to ve všech stupních univerzitního vzdělání, tedy bakalářském, magisterském i doktorandském. Studenti UTS 
mohou také využívat výhod mnoha služeb, které univerzita svým studentům nabízí, ať už se jedná o podpůrné hodiny an-
gličtiny pro mezinárodní studenty, pomoc při zajištění ubytování, 24 hodinový přístup k počítačům s internetem nebo o 
možnost využívání různých sportovních zařízení. Ceny za studium se u většiny kurzů pohybují v rozmezí od AUD 6.450 do 
AUD 12.900 / semestr.

Na CQU můžete studovat bakalářské a magisterské programy v oborech Business (Human Resources, Marketing, Manage-
ment,  Administration), informačních systémech (Information Systems, Informational Technology, Multimedia Studies), 
finančnictví (Financial Management, Accounting) a další. Ceny se pohybují od AUD 7.440 do AUD 12.080 / semestr.  Jazy-
kové kurzy English for Academic Purposes škola nabízí ve všech svých kampusech za AUD 315 / týden, obecnou angličtinu 
pouze v Rockhamptonu za AUD 293 / týden. Všechny univerzity pomáhají svým studentům se zajištěním ubytování a to buď 
v hostitelských rodinách, hostelech či share housech.
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Střední školy v Austrálii

   Úvod
Střední školy připravují studenty pro studium na univerzitě nebo pro budoucí povolání. Síť státních a soukromých střed-
ních škol je v Austrálii široká. Studium na střední škole je zakončeno Senior Secondary Certificate of Education, což je 
obdoba naší maturitní zkoušky. Studium na střední škole je vhodné pro studenty ve věku od 12 do 18 let. Pro studium 
střední školy je nutná výborná znalost anglického jazyka. Většina zahraničních studentů proto před nástupem na střední 
školu nejprve studuje jazykovou přípravu (English for High School). Součástí této výuky jsou kromě angličtiny také základy 
a terminologie předmětů jako jsou matematika, biologie, zeměpis atd. 

   Lokalita
Nabízí se dvě varianty umístění. Lokalitu a školu si můžete vybrat ze tří měst - Sydney, Brisbane nebo Gold Coast nebo 
probíhá umístění do školy bez možnosti výběru lokality a s ubytováním v dobrovolnické rodině. 

   Kurzy a ubytování
Na střední škole jsou vyučovány podobné předměty jako v ČR například angličtina, biologie, ekonomika, chemie, mate-
matika a fyzika. Na většině škol si můžete vybrat předměty, kterým se chcete více věnovat. Každá škola má pro zahraniční 
studenty studijního poradce, který Vám s výběrem předmětů pomůže.

Následující tabulka ukazuje schéma středního školství v Austrálii:

Věk 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

Odpovídající ročník v Austrálii 8 9 10 11 12

Název Junior Secondary School Senior Secondray School

Střední školy v Austrálii jsou obdobou našich víceletých gymnázii. Studenti od 13 do 16 let studují Junior Secondary School a od 16 do 18 let Senior Secondary 
School. V Senior Secondary School nabízejí školy dva typy vzdělání – akademické a odborné. V každém ročníku studenti studují 5 až 6 předmětů. V 11. a 12. ročníku 
je zpravidla povinná pouze angličtina a ostatní předměty si mohou studenti zvolit dle svého uvážení. Školní rok začíná na začátku února a končí začátkem prosince. 
Výuka je rozdělena do 4 termů. Velké letní prázdniny připadají na prosinec a leden, kratší dvoutýdenní zakončují jednotlivé termy studia. Rozvrh je zpravidla sestaven 
tak, aby studenti navštěvovali školu od 9:00 do 15:30 hodin.

Předpokladem pro přijetí na střední školu v Austrálii je angličtina na pokročilé úrovní a výborné studjní výsledky. Úroveň angličtiny lze prokázat některou z meziná-
rodně uznávaných zkoušek (FCE, CAE, IELTS, TOEFL) a nebo absolvováním jazykové zkoušky dané školy. V případě nedostatečné úrovně angličtiny vám doporučíme 
některou z našich partnerských jazykových škol, které nabízejí kurz English for High School.

Ceny zahrbující školné a ubytování v rodině:
■     Semestr / školní rok  (dobrovolnická rodina, nelze volit lokalitu): AUD 10.000 / AUD 11.500
■     Semestr / školní rok  (Brisbane, Gold Coast, možnost volby lokality a školy): AUD 14.000 / AUD 24.500
■     Semestr / školní rok  (Sydney, možnost volby lokality a školy): AUD 16.500 / AUD 30.000

Ubytování je pro studenty mladší 18 let nutno zajistit u hostitelské rodiny včetně tzv. guardianship (u soukromých škol je ubytování v rezidencích). Guardianship je 
dozor a péče dospělého člověka, kterou musí mít každý středoškolský student. Guardian je lokální zákonný zástupce studenta. Se zajištěním ubytování a guardianship 
pomáhá vždy konkrétní střední škola. Mezi další náklady, které je třeba do studia na střední škole započítat, patří:
■     Zpáteční letenka
■     Studentské vízum
■     Učebnice, uniforma, školní pomůcky      
■     Kapesné během pobytu (cca AUD 250 / měsíc)
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