
Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství

Milí studenti, vážení rodiče,
děkujeme vám za projevený zájem o služby agentury STUDYLINE. V tomto katalogu naleznete bližší informace o studiu na 
středních školách v USA, Německu, Velké Británii, Irsku, Maltě, Austrálii a Kanadě.

Studium na střední škole v zahraničí je tím nejlepším způsobem, jak se zdokonalit v cizím jazyce, rozšířit si odborné znalosti, 
detailně poznat vybranou zemi, její kulturu, přírodu i historii. Kromě cenných znalostí vám pobyt na střední škole v zahraničí 
přinese nová přátelství z celého světa, zvýší vaše sebevědomí a pomůže vám se osamostatnit. Zkušenosti, získané pobytem na 
střední škole v zahraničí jsou velmi dobrou průpravou pro váš další, nejen studentský, život.

Studium na střední škole organizujeme jen ve spolupráci s prověřenými a uznávanými organizacemi a akreditovanými vzdě-
lávacími institucemi.

Při vyřizování studia obdržíte náš kompletní servis včetně odborného poradenství, což zahrnuje asistenci při výběru země, 
programu, školy, asistenci s vyplněním formulářů, zajištění víza a cestovního pojištění, rezervaci a vystavení letenky nebo 
jízdenky, vystavení některé z mezinárodních mládežnických karet ISIC, ALIVE (IYTC) a mnoho dalších služeb. 

V případě, že se rozhodnete využít našich služeb, můžete nás kontaktovat telefonicky, emailem či osobně v našich kancelářích 
v Praze, Brně, Plzni, Liberci a Olomouci.

Doufáme, že v tomto katalogu najdete odpovědi na většinu vašich dotazů. V případě dotazů nás prosím kontaktujte a 
dohodněte si s námi nezávaznou osobní schůzku, na které vám rádi vše detailně vysvětlíme.

Na brzkou shledanou se těší

Tým agentury STUDYLINE

Úvodem
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vyslechneme 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 letenky, vy-
stavením některé ze slevových karet, zajištěním ubytování 
v místě pobytu, zajištěním cestovního pojištění, s vyřizo-
váním studentského nebo turistického víza do zemí, kde 
je to potřeba a s mnohým dalším. Pro všechny zájemce je 
náš kompletní asistenční servis zdarma. Při cestě do Aus-
trálie od nás navíc zdarma dostanete informační manuál 
s řadou praktických rad a informací o tom, co vše si před 
odletem vyřídit, co si vzít s sebou a co, jak a kde zařídit 
po příletu.

   Postaráme se o vás i během pobytu 
v zahraničí
Naše služby samozřejmě nekončí tím, že vás vyšleme 
za studiem do zahraničí. Případné problémy našich kli-
entů řešíme i během pobytu v zahraničí. V této souvis-
losti je velice důležité zvážit, do jaké destinace se vypra-
víte. Nejkomplexnější služby jsme schopni vám zajistit v 
Sydney a Perthu, prostřednictvím našich partnerských 
agentur. V ostatních destinacích se samozřejmě snažíme 
být vám nápomocni co nejvíce, avšak vše řešíme z naší 
pražské kanceláře. 

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

od A do Z zdarma.
• Provozujeme specializovaný portál o studijně pra-

covních pobytech v Austrálii www.australie-studium.cz.
• Osobní přístup a profesionální jednání jsou hlavní zása-

dy 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. 
Poskytujeme množstevní slevy pro dva a více zájemců.

• Služby naší partnerské agentury v Austrálii jsou pro 
naše klienty zdarma.

Proč využít služeb STUDYLINE?

Postup vyřizování pobytu na střední škole v zahraničí je 
komplikovaný a zdlouhavý. Proto je tu pro vás STUDYLINE! 
Nemějte žádné obavy. S naší pomocí to pro vás bude hračka. 
Máme dlouholeté zkušenosti, tudíž vám můžeme vždy po-
radit to nejlepší řešení. Neváhejte se na nás obrátit. Velice 
rádi zodpovíme Vaše dotazy ohledně studia v zahraničí.

      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  
STUDYLINE působí agentura v České republice od roku 
1999 a již třináctým rokem pro vás připravuje širokou nabíd-
ku programů a služeb ve více než patnácti zemích světa.

      �iroká 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 pobočky 
a představila celou řadu nových programů. Hlavní kancelář v 
Praze, která je centrálou společnosti, byla v průběhu činnosti 
rozšířena o kanceláře v Brně, Plzni, Liberci a Olomouci.

STUDYLINE zajišťuje:
• Jazykové kurzy v zahraničí 
• Střední školy a 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

   Osobní zkušenosti
Díky osobním zkušenostem zaměstnanců STUDYLINE 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 zahraničí tak, aby pro vás příjezd 
a začátky v cizí zemi byly bez stresu a zbytečných starostí.

   Osobní přístup
Velice dobře víme, že představy a cíle jednotlivých zájemců 
jsou odlišné. Proto si každého zájemce nejprve pozorně 
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Obecné informace o programu High School

   Naši partneři
Pečlivě a dlouhodobě jsme vybírali v jednotlivých zemích 
kvalitní partnerské vzdělávací organizace, se kterými máme 
výborné zkušenosti. Všichni naši partneři jsou prověřené 
akreditované a dlouhodobě působící uznávané instituce.

   O programu High School
Program studijních pobytů na střední škole v zahraničí 
existuje již od roku 1971 a má tak dlouholetou tradici. 
V současnosti jde zároveň o jeden z nejpopulárnějších 
studijních programů po celém světě. Tohoto programu 
se každoročně účastní tisíce středoškoláků z celého 
světa, kteří díky němu absolvují semestrální, roční nebo i 
víceletý studijní pobyt v zahraničí a získají tak neocenitelné 
zkušenosti, které jim pomohou ve studiu na vysoké škole a 
především v jejich budoucí kariéře.

Tento program umožňuje českým středoškolákům studovat 
na střední škole v zahraničí společně s dalšími zahraničními 
a místními studenty. Student má stejné osnovy a předměty 
jako místní studenti. Jeho studijní výsledky jsou hodnoceny 
stejně jako u ostatních studentů. Zahraniční studenti žijí v 
hostitelských rodinách nebo ve školních studentských rezi-
dencích. Díky tomu se stávají součástí života v dané zemi a 
mají možnost poznat kulturu a zvyky dané země.

Studium na střední škole v zahraničí je pro mladé lidi zcela 
jedinečnou příležitostí. Mohou si tak nejenom zlepšit a 
rozšířit své znalosti a vědomosti, ale zároveň se osamo-
statnit, získat řadu nezapomenutelných zážitků a udělat 
správný krok pro svou úspěšnou profesní kariéru.

   Komu je program High School určen?
Studium na střední škole v zahraničí je určeno studentům 
splňujícím následující kritéria:

• Věk 13 až 19 let (v závislosti na podmínkách jednotli-
vých zemí a škol)

• Zájem a možnost strávit trimestr, semestr nebo celý 
školní rok na střední škole v zahraničí 

• Velmi slušná úroveň cizího jazyka vybrané země
• Dobré studijní výsledky 
• Zájem poznat životní styl v cizí zemi a získat nové přá-

tele z různých koutů světa
• Samostatnost, komunikativnost, otevřenost novým 

zkušenostem a mezilidským vztahům, přizpůsobivost

   Jazykové znalosti
Úroveň angličtiny
Program High School je určen pro studenty s pokročilou 
úrovní cizího jazyka, aby se mohli v daném jazyce 
nejen dorozumět ale také studovat a být schopni výuce 
porozumět. U většiny programů je potřeba doložit úroveň 
jazyka jazykovou zkouškou (např. SLEP Test do USA, IELTS 
do Velké Británie atd.). Některé školy nabízí více hodin 

Dejte Vašemu dítěti šanci na lepší vzdělání a kariéru. Kontaktujte nás ještě dnes, jsme 
připraveni vybrat pro vaše potomky nejvhodnější studijní pobyt na střední škole v zahraničí.

angličtiny pro mezinárodní studenty. Někdy se jedná i o 
speciální program tzv. ESL Programs (English as a Second 
Language). Na některých školách se za tento dodatečný 
program, který je nad rámec klasického středoškolského 
programu platí určitý poplatek navíc. Je to u každé školy 
a programu různé. Proto detailní informace poskyt-
neme až při konkrétních případech. Studentům se slabší 
angličtinou doporučujeme vybírat střední školu s pro-
gramy ESL, na něž se dá přejít případně i v prvních dnech 
pobytu v zahraničí, když se student i přes všechny před 
tím pozitivní testy, dostane do situace, že je kurz ESL na-
konec přeci jen potřeba.

Přípravný kurz cizího jazyka
Naši zahraniční partneři nabízejí zahraničním studentům 
přípravné kurzy cizího jazyka. Tyto kurzy studenti absol-
vují těsně před nástupem na svou střední školu v dané 
zemi. 

Naše agentura spolupracuje také s jazykovými školami 
po celém světě, takže vámi rádi poradíme a pomůžeme 
zajistit nejvhodnější jazykový kurz ke zlepšení jazykové 
úrovně, abyste zvládali studium odborných předmětů na 
střední škole. 
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Typy středních škol

      Typy a charakteristika středních škol v 
zahraničí
Většina státních středních škol, se nachází v menších 
městech. Soukromou střední školu lze vybrat dle lokali-
ty a lze tedy studovat jak v menších, středních tak také 
ve velkých městech. V menších městech se studenti 
lépe a rychleji aklimatizují. Najdou si spíše kamarády 
a hostitelské rodiny žijí klidnějším životním stylem než 
rodiny ve velkých městech. Menší města jsou klidnější a 
bezpečnější. Studenti zde mají více volnosti v navazová-
ní vztahů s dalšími studenty a nejsou tolik závislí na spo-
lečnosti jejich hostitelské rodiny, což výrazně rozšiřuje 
jejich možnosti v poznávání kultury a způsobu života 
dané země.

Public Day School (Státní školy - State Colleges)
Standardní státní škola akreditovaná vládou. Ubytování 
je v hostitelské rodině. Místní studenti neplatí školné. 
Studují zde studenti i studentky obvykle společně. 
• Široké spektrum akademických a volitelných předmětů
• Důraz na částečné samostudium
• Důležitá součást místní komunity
• Ubytování v místních hostitelských rodinách
• Nenábožensky i nábožensky zaměřené (většinou na 

více různých náboženství)
• Některé školy jsou čistě chlapecké nebo dívčí

State Boarding Schools (Státní školy s ubytováním ve 
školních rezidencích)
• Výborná varianta – „poměr cena / výkon“
• Většinou výborná lokalita v centru města
• Školy bývají důležitou součástí společenského života v 

daném městě a umožňují to samé svým studentům, kteří 
se tak mají možnost setkávat s pestrou komunitou lidí.

• Vysoký kredit u univerzit 

Catholic Day School (Církevní školy)
Církevní státní škola akreditovaná vládou. Ubytování je v 
hostitelské rodině. Místní studenti neplatí školné. Studenti 
mají navíc předmět o náboženství. Studují zde studenti i 
studentky obvykle společně.

Private School (Soukromé školy)
Soukromá škola, jež dostává zpravidla částečné nebo žád-
né státní dotace. Přesto je nad nimi dohled vládními in-
stitucemi a dostávají akreditace. Většina soukromých škol 
jsou tradiční renomované instituce poskytující velmi kvalit-
ní vzdělání, které je světově uznávané. Také místní studenti 
platí školné. Studují zde studenti i studentky, ale některé 
školy jsou tzv. single sex tzn. navštěvují je pouze studenti 
stejného pohlaví.

Na soukromých školách je vyučovací den rozčleněný na 
několik úseků od rána do večera. Vyučování je většinou 
mnohem delší, než je obvyklé u nás. Také po večeři se od 
studentů očekává intenzivnější příprava na další hodiny. 
Studium na soukromé škole je tedy poměrně náročnější 
a klade důraz nejen na vědomosti a schopnosti studentů, 
ale také na rozvoj jejich osobnosti a talentu.

Private Day School – ubytování v hostitelské rodině
Private Boarding School – ubytování ve školní rezidenci

Naše partnerské organizace spolupracují s určitým po-
čtem soukromých škol a zájemci o studium doporučují na 
základě dosažených školních výsledků a individuálních po-
třeb tu nejvhodnější variantu. Celkové náklady na pobyt 
jsou vyšší než při studiu na státní škole, protože klient hra-
dí nejen školné, ale také ubytování, které je zajištěno buď v 
hostitelské rodině nebo ve školní rezidenci v areálu školy.

• Excelentní vzdělávací standardy
• Perfektní zařízení
• Menší počty studentů ve třídách
• Široké spektrum předmětů
• Vysoké uznání a výhody při přijímání ke studiu na 

univerzitách
• Individuálnější přístup
• Většinou se jedná buď o dívčí nebo chlapecké školy
• Některé školy jsou církevně orientovány

Studenti si mohou vybrat studium na státní, církevní nebo 
soukromé střední škole v zahraničí. Každý typ školy má své 
výhody a záleží vždy na konkrétním studentovi, pro kte-
rý typ se rozhodne. Obecně platí, že státní střední školy 
jsou cenově dostupnější, ale nelze si zvolit lokalitu školy a 
student se musí přizpůsobit běžnému školnímu programu. 
Studenti jsou do škol umisťováni na základě jejich věku, zá-
jmů, zaměření a studovaných oborů. V rámci možností je 
přihlíženo také k preferencím studenta. Avšak například v 
USA je možné vybrat si i lokalitu u státní školy. Cena toho-
to programu se blíží cenám soukromých škol v USA.

Naši studenti státních škol navštěvují instituci jako většina 
místních vrstevníků a mohou počítat s typickým středo-
školským stupněm náročnosti výuky. Studenti státních škol 
cestují do zahraničí především proto, aby poznali jinou kul-
turu a naučili se cizí řeč. V případě, že si přejete výrazněji 
prohloubit nejen znalosti cizí řeči ale i své odborné vědo-
mosti, doporučujeme zvolit studium na soukromé škole.
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Státní x Soukromé školy - výhody a nevýhody

   Rozdělení středních škol dle zemí 

Země Státní střední 
školy

Soukromé 
střední školy

Strana v 
katalogu

USA Public Schools

Private Day Schools

11Boarding Schools

Parochial Schools

Německo

Gymnasium

- 15Realschule

Gesamtschule

Malta

Public Day 
Schools Private Day Schools

21
Public Boarding 
Schools Boarding schools

Velká 
Británie

State Day 
College Private Day Schools

17
State Boarding 
Schools

Private Boarding 
Schools

Irsko
IREDS - Stan-
dard Day 
Schools

IREPS - Elite Day 
Schools

19
IREBS - Boarding 
Schools

Austrálie

Standard Public 
Day School Private Day Schools

22Standard 
Catholic Public 
Schools

Private Boarding 
School

Kanada Public & Paro-
chial Schools

Private Day Schools

25
Private Boarding 
Schools

Parochial Schools - 
pouze v Quebecu

Abychom vám usnadnili výběr a rozhodování, uvádíme dále některé základní charakteristiky 
státních a soukromých středních škol v zahraničí:

Státní střední školy v zahraničí:
• Jsou plně nebo z velké části financovány vládou 

dané země, která zároveň dohlíží na kvalitu výuky a 
vybavení.

• Nižší náklady na studium.
• Dobré vybavení.
• Široká nabídka předmětů a mimoškolních aktivit.
• Ubytování v místních hostitelských rodinách (State 

/ Public Day Schools) nebo ve školních rezidencích 
umístěných v areálu školy (State / Public Boarding 
Schools).

• Většinou jde o smíšené školy.
• Většina škol nevyžadují uniformu.
• Školy s náboženským vyznáním i bez něj (církevní 

školy přijímají studenty jakéhokoliv vyznání).

Soukromé střední školy v zahraničí:
• Nezískávají od vlády žádnou nebo jen minimální fi-

nanční podporu, ale vláda dohlíží na kvalitu výuky 
(uděluje akreditace).

• Výborná akademická úroveň, často prestižní školy s 
dlouhou tradicí.

• Nejmodernější vybavení.
• Nízký počet studentů ve třídě a osobní přístup vyučujícího.
• Široká nabídka předmětů a mimoškolních aktivit.
• Velké procento absolventů studuje na prestižních 

univerzitách po celém světě.
• Školy smíšené, dívčí, chlapecké.
• Ubytování v místních hostitelských rodinách (Private 

Day Schools) nebo v rezidencích umístěných v areálu 
školy (Private Boarding Schools).

• Všechny školy vyžadují uniformu.
• Školy s náboženským vyznáním i bez něj (církevní 

školy přijímají studenty jakéhokoliv vyznání).

   Výhody studia na Private High School
• Student si může vybrat konkrétní školu a lokalitu
• Student zná detaily o konkrétních školách ve vyhlédnu-

tých lokalitách ještě před konečným výběrem, zná de-
taily o jednotlivých kurzech, které může studovat a zná 
detaily o dalších aktivitách, jež lze ve škole provozovat 
(druhy sportů, umění, společenských činností, apod.)

• Široká a kvalitní nabídka sportovních a dalších aktivit 
většinou přímo v areálech škol

• Více možností pro studenty se slabší angličtinou
• Možnost zaměřit část programu na intenzivnější studi-

um angličtiny spolu s dalšími zahraničními studenty a 
přesto zůstat v programu High School

• Student může nastoupit i do již probíhajícího semestru 
– tzn. není žádný poslední termín podání přihlášky

• Přijetí a nástup studenta je flexibilnější
• Školy jsou velmi kvalitní (výuka i vybavení škol)
• Více možností pro náročné studenty
• Atraktivní lokality škol
• Většina hostitelských rodin má alespoň jedno dítě na-

vštěvující střední školu, čímž je urychlena a usnadněna 
aklimatizace zahraničních studentů

• Na většině škol je možné složit maturitu
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Koordinátoři, hostitelská rodina

     Koordinátoři
Máte-li obavy z jakýchkoliv problémů, které mohou během 
dlouhého pobytu na střední škole v zahraničí nastat, pak 
vás můžeme uklidnit. Po celou dobu pobytu je totiž stu-
dentům k dispozici jejich koordinátor (někde nazýván také 
jako oblastní zástupce nebo oblastní reprezentant), který 
dohlíží na bezproblémový pobyt a studium v zahraničí. 
Studenti se na svého koordinátora mohou kdykoliv obrátit 
s jakýmkoliv problémem či dotazem, který se týká jejich 
života či studia v zahraničí.

Koordinátoři většinou bydlí někde poblíž a navštěvují 
studenty nejméně jednou měsíčně, radí s organizačními 
záležitostmi, jsou k dispozici ke konzultacím, podávají 
prostřednictvím Studyline rodičům informace o průběhu 
studia a pomáhají při řešení případných problémů. Stu-
dentský koordinátor se snaží usnadnit pobyt a urychlit stu-
dentovu aklimatizaci v novém prostředí.

Všichni koordinátoři jsou pečlivě vybíráni a mají bohaté 
zkušenosti se zahraničními studenty a výměnnými poby-
ty. Mnoho z nich prošlo nějakým výměnným zahraničním 
programem a všichni musí mít pedagogické vzdělání. 

Koordinátoři často hovoří více jazyky, avšak čeština k nim 
většinou nepatří. Předtím než studenti přijíždějí, tak ob-
vykle kontrolují rodinu, školu apod. Kontroly probíhají v 
podstatě neustále průběžně, aby bylo zajištěno, že vše je v 
naprostém pořádku.

Studentům jsou kromě koordinátora k dispozici také za-
městnanci zahraniční střední školy. Každý student po svém 
příletu obdrží studentský průkaz s telefonními kontakty na 
linku pomoci organizátora programu, která funguje 24 ho-
din denně, 7 dní v týdnu.

   Ubytování - hostitelská rodina
Spolu s našimi partnery si uvědomujeme důležitý význam 
spolupracovat s kvalitními rodinami. Víme, že dobře byd-
let je základ. Když je student nespokojený tam, kde bydlí, 
má to pak negativní vliv i na ostatní aspekty jeho pobytu v 
zahraničí, proto rodiny poskytující dočasný domov účast-
níkům studijního program High School jsou důkladně vy-
bírány, průběžně prověřovány a důsledně kontrolovány. 
Většina hostitelských rodin je v programu dlouhodobě a 
má tak mnohaleté zkušenosti se zahraničními studenty a 
procesem jejich aklimatizace do nového prostředí, takže 
její členové umějí včas a citlivě poradit a pomoci, když je 
třeba. Všechny hostitelské rodiny se snaží uvést „svého“ 
studenta do života v dané zemi, seznámit ho s tamními 
zvyky a ulehčit mu adaptaci na prostředí daleko od domo-
va a vlastní rodiny. Snaží se, aby se v jejich zemi cítil bez-
pečně a připadal si „jako doma“.

Jedním z ohromných přínosů vašeho studia v zahraničí je 
kulturní výměna, kdy se seznámíte s každodenním životem 
dané rodiny a proniknete do místních zvyků. V neposlední 
řadě má denní běžná komunikace se členy rodiny význam-
ný vliv na rychlé pokroky v cizím jazyce. Lidé, kteří jsou v 

programu „Hostitelských rodin“ se obyčejně více zajímají 
o jiné kultury. Mají zájem si hodně povídat a poznávat i 
tu vaši. Budete-li ochotně sdělovat detaily vašeho sociálně 
kulturního zázemí, budete pro ně o to více zajímaví a i se 
sami více dozvíte od svých hostitelů. A to je přeci vždy pří-
jemné a přínosné. 

Typy rodin
Hostitelskou rodinou se může stát i rodina s jedním rodi-
čem, s dětmi nebo bez dětí. Často se jedná o rodiny mající 
své děti na zahraničním programu a zahraniční studenti 
bydlí v jejich pokoji nebo jsou to rodiny jejichž děti se už 
odstěhovali.

Role studenta v hostitelské rodině
Studenti se po dobu studijního pobytu v zahraničí stáva-
jí plnohodnotnými členy hostitelské rodiny a je od nich 
očekáváno, že se budou účastnit většiny rodinných aktivit. 
Hostitelská rodina vás přijímá jako svého právoplatného 
člena. Je nutné program High School vnímat jako studij-
ně kulturní pobyt a akceptovat skutečnost, že do rodiny 
necestujete jako „hotelový host“, nýbrž jako její nový člen 
ochotný pomáhat s běžnými povinnostmi a sdílet s nimi 
spoustu svého volného času.

Vybavení hostitelské rodiny
Student je ubytován v jednolůžkovém pokoji se standard-
ním vybavením. Student má k dispozici pokoj s postelí, skří-
ní na osobní věci, pracovním stolem a dalším vybavením. 
Studenti mají přístup do společných prostor domácnosti.
Výjimkou je studium v Německu, kde je možné, že budou 
dva studenti sdílet jeden pokoj. Student může mít vlastní 
pokoj nebo být ubytován s dalším studentem nebo dítě-
tem dané rodiny. Pokud je to možné jsou studenti z jedné 
rodiny umístění ve stejné škole.

Informace o rodině
Student obdrží tzv. Family Profile (informace o rodině a 
jejím okolí, kde žije, popis domu včetně fotek svého po-
koje, koupelny, domu z venku, členů rodiny, kontakt na 
rodinu atd.). Doporučujeme studentovi, aby s rodinou 
začal ještě před příjezdem do země komunikovat pro-
střednictvím telefonu či emailu. Usnadňuje to vzájemné 
poznávání a následnou adaptaci studenta v rodině. Stu-
dent je vždy dopředu informován o pravidlech v dané 
rodině. 

Double Placement
V každé rodině je většinou umístěn pouze jeden zahranič-
ní student. Může vám být navrhnuto bydlet v rodině ještě 
s jiným studentem samozřejmě jiné národnosti, ale každý 
student tento tzv. Double Placement může odmítnout. Ješ-
tě před odletem obdržíte o vašem novém „spolubydlícím“ 
základní informace.

Strava v hostitelské rodině
Ubytování v hostitelské rodině zahrnuje i stravu. Detaily 
naleznete u jednotlivých zemí. 
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Rezidence, volný čas a cestování

   Ubytování - školní rezidence (Boarding 
Schools)
Ubytování v rezidenci školy je vhodné pro studenty, kteří 
chtějí vyzkoušet ten pravý studentský život. Rezidence ne-
bo-li internáty jsou dostupné u všech soukromých škol a v 
některých zemích i v kombinaci se studiem na státní škole. 
V případě jakýchkoli problémů či požadavků je vám v are-
álu rezidence vždy k dispozici pomocný personál. 

Vybavení rezidence
V rezidenci budete bydlet většinou ve dvoulůžkovém až 
čtyřlůžkovém pokoji se studenty jiné národnosti. Každý 
student má svůj pracovní stůl a skříň pro osobní věci. So-
ciální zařízení je společné pro více pokojů.

Rezidenční školy mívají kvalitní zázemí přímo ve svém 
areálu pro většinu mimoškolních aktivit (sportovních, 
kulturních, vzdělávacích atd.). 

Strava v rezidenci
Záleží na konkrétní zemi, někde zahrnuje plnou penzi, ně-
kde je bez stravy. V takových případech si studenti vaří 
sami. K dispozici jsou jim kuchyňky. Detaily naleznete u 
jednotlivých zemí.

Uzavírání rezidencí
Rezidence se zavírají o prázdninách. Jelikož „domácí“ stu-
denti odjíždějí na prázdniny domů. Někdy jsou naši studen-
ti pozváni na prázdniny do rodin svých spolužáků nebo je 
jim zajištěno náhradní ubytování v hostitelských rodinách. 
Jak je tomu u jednotlivých prázdnin v jednotlivých zemích 
naleznete v odstavci „cena zahrnuje“.

Rodina nebo rezidence?
Výhodou rezidenčního ubytování je, že trávíte veškerý čas 
se svými vrstevníky a velice snadno tak navážete přátelství 
s ostatními spolužáky. Protože rezidence jsou ve většině 
případů ve společném areálu s budovou školy, studenti tak 
mají snazší docházení do školy, což znamená úsporu času 
i finančních nákladů na dopravu. Nevýhodou pro někte-
ré studenty může být omezení kontaktu na „užší“ skupinu 
studentů. Ubytování ve školní rezidenci doporučujeme 
spíše pro starší, komunikativní a otevřené studenty, kteří 
nemají problémy s adaptací v novém prostředí. Přeci jen v 
hostitelských rodinách mají zahraniční studenti větší pod-
poru, potřebnější obzvláště v začátcích pobytu.

   Volný čas
Mimoškolní aktivity jsou velmi rozšířenou a oblíbenou 
součástí školního dne studentů. Na každé škole si můžete 
vybrat z celé řady sportů, kulturních žánrů a nejrůznějších 
zájmových kroužků. Jde o nejjednodušší a nejrychlejší způ-
sob, jak se začlenit do nového prostředí a nalézt si nové 
přátele. Mnohé z aktivit probíhají přímo ve školách nebo v 
jejich blízkém okolí. V různých zemích si můžete vyzkoušet 
a naučit nové sporty, ale i další u nás netradiční činnosti, 
které jsou v dané zemi naopak obvyklé, jako např. řečnictví, 
divadlo, hudba, tanec, fotografie a řada dalších. „Přičichne-
te“ k novým zájmům, což vám přinese obohacení, kterého 

by se vám v našem kraji dostávalo hůře. Většina zahranič-
ních škol nabízí studentům více mimoškolních aktivit než 
naše školy. Doporučujeme se aktivně začlenit a vyplnit váš 
volný čas bohatou nabídkou zájmových aktivit, odnesete 
si mnoho cenných zážitků a kontaktů. A obzvláště aktivní 
náplň vašeho volného času vás naplní spokojeností v cizím 
prostředí a zamezí možnostem stýskat si po domově. 

   Cestování
V průběhu roku studenti High Schools většinou nesmí ces-
tovat sami. Ale o prázdninách se vám naskytne řada příle-
žitostí k poznávání dané země. Pro studenty jsou pořádány 
zajímavé, různě dlouhé výlety vedené zkušenými vedoucí-
mi. Partnerské organizace v jednotlivých zemích spolupra-
cují se specialisty na cestování, jejichž pracovníci vám rádi 
pomohou s naplánováním výletů. Doporučujeme cestovat 
výhradně o prázdninách v průběhu roku a potom hlavně 
v letních prázdninách, kdy je možné po předchozí dohodě 
zůstat v zemi déle a poznat z ní ještě více.

Je nutné říci, že vzdělávací program „Studium na střední 
škole v zahraničí“ neslouží primárně k cestování, ale ke 
vzdělávání a kulturnímu poznávání, což znamená, že hlav-
ní povinností studenta je pravidelná docházka do školy.

Studenti nesmí sami cestovat. Cestovat 
mohou pouze se svou hostitelskou rodinou 

nebo v rámci školního programu.
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Pravidla a náklady na pobyt 

   Důležitá upozornění
Během pobytu v zahraničí se studenti zavazují k dodržová-
ní určitých pravidel chování. V případě závažného poruše-
ní těchto pravidel, může být studentův pobyt ukončen bez 
nároku na náhradu poplatku za program.

   Práce
Studenti nesmí být výdělečně činní v průběhu programu 

„Studium na střední škole“.  Jediné co je např. povolené 
v USA jsou časově omezené pracovní činnosti za účelem 
drobného přivýdělku  jako je např. babysitting, sekání tráv-
níků, odhrnovaní sněhu, hrabání listí a mytí aut.

   Uniforma
Pravidlo nošení uniformy je v každé škole jiné. Někde je 
povinné pro všechny studenty, někde jen pro studenty niž-
ších ročníků a někde uniformy nejsou žádné. Každopádně 
studenti jsou povinni se i v tomto řídit nařízením vedení 
školy.

   Základní pravidla
• Zákaz kouření ve všech školních prostorách a v hostitel-

ských rodinách.
• Zákaz konzumace a nákupu alkoholu a drog.
• Zákaz užívání, prodávání a přechovávání drog nebo ne-

předepsaných léků.
• Zákaz stopování.
• Nesmíte opustit školu nebo mít absenci bez omluvenky 

od hostitelské rodiny.
• Nesmíte cestovat mimo místo bydliště bez povolení 

hostitelské rodiny a vašich rodičů.
• Nesmíte být přes noc mimo hostitelskou rodinu bez je-

jího povolení a bez povolení od vašich rodičů.
• Z důvodu bezpečnosti nesmíte řídit motorová vozidla i 

v případě, že máte řidičský průkaz.
• Ve školách je během vyučování nutné vypínat mobilní 

telefon.

Studenti jsou povinni se chovat dle pravidel 
dané školy a rodiny nebo rezidence. Detaily 
vám rádi sdělíme při osobní schůzce nebo 

na vyžádání.

   Náklady na pobyt
Cena programu obvykle zahrnuje:
• Vyhledání vhodné školy na základě vašeho přání a 

zájmů.
• Umístění a studium na střední škole v zahraničí.
• Administrativní a odborné poradenství, asistenci při 

realizaci programu.
• Vyzvednutí na letišti při příletu, odvoz na letiště při 

odletu ze země.
• Informační materiály.
• Pravidelné informování rodičů.
• Podporu studentského koordinátora během celého 

pobytu.
Ubytování
• Náklady na ubytování v hostitelské rodině nebo ve škol-

ní rezidenci, dle typu školy a programu.

Pojištění
• Zdravotní pojištění je pro studenty středních škol v za-

hraničí povinné.
• V některých zemích je zdravotní pojišťění zahrnuto rov-

nou v ceně programu a je ze zákona sjednáno přímo v 
zahraničí u tamní pojišťovny (např. v USA, Austrálii a 
Německu). Podrobný rozpis plnění obdrží studenti na 
základě konkrétního vybraného programu.

• Studentům může sjednat cestovní pojištění nebo i při-
pojištění do všech zemí přímo naše agentura. Spolu-
pracujeme s pojišťovnou Allianz. Můžeme sjednat kom-
plexní pojištění (léčebné výlohy v zahraničí, pojištění 
zavazadel, úrazové pojištění, pojištění storno poplatků 
a pojištění odpovědnosti za škodu) nebo jiné varianty. 
Informace o konkrétních typech pojištění a následných 
pojistných plnění vám rádi sdělíme na vyžádání. 

• V případě studentova přání pojistit se pro případ storna 
pobytu, je zapotřebí pojištění na storno uhradit již při 
první splátce (záloze) za program.

Doprava
• Zajistíme vám jednu z nejlevnějších a nejvýhodnějších 

letenek všech leteckých společností v té době dostup-
ných na trhu. Rovněž vám vyhledáme i návazné spoje a 
autobusové nebo vlakové linky.

Vízum
• U zemí, kde platí pro naše občany vízová povinnost, 

vám vždy pomáháme s vyřízením víz. Žadatelé o víza do 
USA musí absolvovat osobní pohovor na americké am-
basádě a poplatek za vízum uhradit sami. U zemí, kde 
není nutná osobní návštěva dané ambasády, žádost o 
vízum podáme my a poplatek, který si za vízum amba-
sáda účtuje, zahrneme do Vaší faktury. Žádné poplatky 
za vyřízení víz neúčtujeme.

Kapesné
• Každodenní náklady studenta v zahraničí se většinou 

rovnají výši nákladů na jeho život v ČR. Převážná vět-
šina nezbytných položek je zaplacena při platbě škole 
před začátkem pobytu. Účastník programu „Studium 
na střední škole v zahraničí“ v jakékoli zemi musí mít za-
jištěn přístup k odpovídající finanční částce. Orientační 
částky u každé země uvádíme zvlášť.

• Na začátku studia očekávejte výdaje navíc spojené s úhra-
dou některých studijních materiálů, někde i zakoupení 
školní uniformy, případně vícedenní jízdenky apod. Ně-
kde už to bývá zahrnuté v platbě před začátkem studia.

• Jednou z bezpečnějších forem kapesného jsou cestovní 
šeky, které si studenti mohou proměnit v bance či smě-
nárně. Dalším způsobem je poskytnutí platební karty, 
která umožní přístup na konto rodiče nebo přímo na 
konto studenta.

• Výše kapesného je rovněž závislá na náročnosti jednotli-
vého studenta a jeho každodenních potřebách (stravo-
vání, sportování, využívání služeb apod.)

• V průběhu školního roku se mohou studentům naskyt-
nout možnosti k cestování, ať už s hostitelskou rodinou, 
v rámci školy nebo s novými kamarády. Ceny těchto ak-
tivit jsou individuální. Pokud to možnosti dovolují, tak 
je rozhodně doporučujeme v hojné míře, neboť takové 
činnosti maximalizují studentovu zahraniční zkušenost.
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Financování a postup vyřizování

   Financování
Většina velkých bank v ČR nabízí zvýhodněné studentské 
úvěry studentům k financování studia v ČR i v zahraničí 
(např. Gaudeamus od Komerční banky, se kterou úspěš-
ně spolupracujeme nebo studentská půjčka od Unicredit 
Bank či České Spořitelny). Doporučujeme se obrátit na ně-
který ze zmíněných bankovních domů, případně na banku, 
u níž máte vedený běžný účet.

   Obecný postup vyřizování 
Může se lehce lišit u jednotlivých zemí. V takovém případě 
je postup nebo jeho odlišnosti uveden u dané země, pří-
padně o nich budete informováni při úvodní schůzce.

• Úvodní kontakt
Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky a dohodněte 
si osobní schůzku v kanceláři STUDYLINE. Na informativ-
ní schůzce vám vysvětlíme detaily o programu studia na 
střední škole v zahraničí, poskytneme rady a doporučení, 
předáme vám katalog a detailní informace o programu, 
dokumenty a předběžnou přihlášku do programu.

• Předběžná přihláška
Jakmile se pro program rozhodnete, pozveme vás na vstup-
ní interview, na kterém vyplníme předběžnou přihlášku do 
programu a zjistíme, zda splňujete základní kritéria pro 
přijetí do programu a vaši představu o účasti v programu. 
Součástí úvodního interview je i zjištění úrovně vašich ja-
zykových schopností, včetně absolvování jazykového testu 
(u angličtiny se jedná o SLEP test, min. počet bodů z testu 
je 45, orientační ekvivalent je TOEFL v úrovni 400 bodů 
nebo IELTS 5,5). Na této schůzce vám také předáme balí-
ček přihlašovacích formulářů a informací, jaké další doku-
menty musíte doložit k přihlášce.

• Vyplnění formulářů, přijetí do programu, zaplacení 
zálohy

Po přijetí přihlašovacích formulářů a ostatních dokumentů, 
vám vystavíme fakturu na úhradu zálohy na program ( jed-
ná se o nevratný depozit, který závisí na délce programu a 
zemi). Vyplněné přihlašovací formuláře spolu s dokladem 
o úhradě zálohy zašleme naší partnerské organizaci, která 
je zkontroluje. Pokud jsou všechny formuláře a dokumenty 
v pořádku, budete oficiálně přijati do programu (proces 
trvá od 2 do 8 týdnů). Po přijetí do programu máte garan-
tované umístění do vhodné školy a hostitelské rodiny.

• Doplatek ceny programu, vyřízení víza
Po akceptaci do programu vám vystavíme fakturu na do-
placení programu. Po přijetí doplatku naším partnerem 
v zahraničí pro vás obdržíme všechny potřebné oficiální 
dokumenty k žádosti o vízum (pokud je nutné vízum vyří-
dit). Rovněž vám pomůžeme zkompletovat a podat celou 
žádost o vízum.

• Informace o škole a rodině
Náš zahraniční partner nebo škola zašle potvrzení o přijetí 
ke studiu a detailní informace o škole (začátek školního 
roku, místo a název školy atd.). Dále obdržíme informa-

ce o hostitelské rodině, ve které budete bydlet. Doporu-
čujeme vám, abyste rodinu bezprostředně po obdržení 
informací kontaktovali a komunikovali s ní až do vašeho 
odjezdu. Výměnou informací ještě před odletem máte vel-
kou příležitost být alespoň částečně připraveni na život v 
rodině. Student rovněž obdrží kontakt na přiděleného stu-
dentského koordinátora. 

• Vyřízení letenky, pojištění ad.
Zajistíme vám letenku do místa vašeho studia, zařídíme 
cestovní pojištění, vystavíme mezinárodní studentskou 
kartu.

• Před odjezdem
Každý student od nás před odjezdem obdrží podrobné 
informační materiály, aby se mohl na pobyt v zahraničí do-
statečně připravit. Studenti i rodiče studentů se dozvědí 
vše, co je zajímá, a co by měli vědět o průběhu a pravi-
dlech celého pobytu. Poskytneme vám balíček informací 
před odletem se zajímavými a praktickými radami a infor-
macemi o konkrétní zemi např. o bankovních účtech, po-
časí a cestování.

• Po příletu do místa pobytu
Na letišti vás bude čekat hostitelská rodina nebo zástupce 
naší partnerské organizace a dopraví vás do místa vaše-
ho pobytu. Před začátkem školy je také organizován tzv. 

„orientation meeting“ pro nové studenty, kde budete infor-
mováni o životě v daném místě, požadavcích školy, volbě 
předmětů atd. Tuto schůzku již zajišťují zástupci našich 
partnerských organizací v dané zemi, takže detaily o ní se 
dozvíte po příletu.
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Užitečné informace a nejčastější otázky

   Užitečné informace
Přerušení studia v ČR
Před odjezdem na střední školu do zahraničí se dohodně-
te s vedením vaší současné střední školy o přerušení studia 
za účelem studia na střední škole v zahraničí. Zároveň s 
vedením školy projednejte možnost uznání studia nebo 
některých předmětů z vašeho studijního pobytu v zahrani-
čí. Většina škol u nás podporuje studenty v získávání zahra-
ničních zkušeností a tak přerušení studia většinou povolují, 
ale uznání studia v zahraničí české školy často podmiňují 
složením rozdílových zkoušek.

Uznání maturitní zkoušky ze zahraničí
Pouze na některých školách v zahraničí je studentům 
umožněno složit místní maturitní zkoušku (např. v UK 
A-levels nebo IB). Pokud si přivezete maturitní vysvěd-
čení ze země vašeho pobytu, můžete po návratu domů 
požádat o jeho uznání (tzv. nostrifikaci) Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. (paragraf 108 zák. 
561/2004 Sb. - školský zákon, prováděcí vyhláška č. 
12/2005 Sb. a další související vyhlášky MŠMT). Viz. 
www.msmt.cz

Sociální dávky
Aby měli rodiče nárok na sociální dávky a výhody spojené 
s péčí o nezaopatřené dítě, musí být studium v zahraničí 
postaveno na úroveň studia v ČR a uznáno jako pokra-
čování řádného denního studia. Rozhodnutí o postavení 
studia na střední škole v zahraničí na úroveň studia na 
střední škole v ČR vyřizuje Ministerstvo školství, mláde-
že a tělovýchovy ČR. Žádost podávají rodiče přímo na 
MŠMT a naše agentura vám s podáním žádosti pomůže, 
stejně jako i s další administrativou a poradenstvím. Více 
na www.msmt.cz

Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění je pro studenty středních škol v za-
hraničí povinné a ne vždy je zahrnuto v ceně programu. 
V případě že není pojištění zahrnuto v programu, vám 
STUDYLINE může zajistit  komplexní cestovní pojištění 
ALLIANZ (léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění za-
vazadel, pojištění storno poplatků, pojištění odpovědnosti 
za škodu atd.) do všech zemí světa. Pojištění v ČR lze od-
hlásit pro pobyty v zahraničí na dobu delší než 6 měsíců. 
Pokud MŠMT studentovi uzná studium v zahraničí, doloží 
toto potvrzení u své zdravotní pojišťovny a stát mu uzná a 
doplatí zdravotní pojištění za celý pobyt.

Návštěvy rodičů
Návštěvy se výrazně nedoporučují na začátku pobytu a 
během prvních měsíců školního roku. Vzhledem k tomu, 
že ideální doba na návštěvy rodičů se může u jednotli-
vých škol lišit, je nutné návštěvu nejprve předem dohod-
nout. Některé školy umožňují též rodičům informační ná-
vštěvu s prohlídkou školy před tím, než bude jejich dítě 
definitivně zapsáno. Tyto návštěvy organizují vždy naši 
partneři v zahraničí a jde o placenou službu. Většinou 
ale školy nedoporučují návštěvy v průběhu programu z 
psychologického důvodu.

   FAQ - Nejčastější otázky
Mohu si vybrat školu a místo?
Záleží na programu. Místo pobytu vám nemůžeme garan-
tovat u státních škol. V USA je možné si za příplatek vybrat 
3 státy z jedné ze šesti oblastí. Do přihlášky můžete napsat 
Vaše preference ohledně školy, oborů studia a dalších as-
pektů jako je např. lokalita školy. Naše partnerské agentury 
udělají vše pro to, aby pro vás vybrali školu, která bude 
nejvíce odpovídat vašim preferencím, ale konečný výběr 
studenta nakonec provádí samotné školy. U soukromých 
škol je většinou možné si vybrat přímo konkrétní školu.

Mohu si vybrat hostitelskou rodinu?
Hostitelská rodina je studentovi vybrána zajišťující organi-
zací na základě vyplněných formulářů.

Bude na mě někdo čekat po mém příletu?
Na letišti vás bude čekat hostitelská rodina nebo zástup-
ce naší partnerské agentury v dané zemi a dopraví vás do 
vašeho ubytování. První den vašeho studia vás hostitelská 
rodina odveze do a ze školy, ukáže vám cestu a způsob 
jakým se budete dopravovat sami.

Kdy se potkám se studentským koordinátorem?
Koordinátor vám většinou zavolá během jednoho až dvou 
dnů po příjezdu, aby se přesvědčil, že je vše v pořádku. 
Během prvního týdne (nejpozději do 10 dnů) vás progra-
mový poradce navštíví a podá vám kompletní informace 
o programu a vašem pobytu v dané zemi a prodiskutuje s 
vámi zvolené předměty.

Co se stane, pokud budu potřebovat změnit některou 
část programu?
Je velmi důležité konzultovat jakýkoliv problém s vaším 
studentským koordinátorem nebo s naší partnerskou or-
ganizací ještě dříve než se rozhodnete pro změnu některé 
části programu. Obzvláště první týdny bývají náročné na 
psychiku studentů a je proto potřeba zabránit ukvapeným 
rozhodnutím.

Co když nebudu spokojený s výukou nebo jí nebudu 
zvládat?
Změna školních předmětů - v prvních týdnech se učitel 
přesvědčí o schopnosti studenta zvládat jednotlivé před-
měty a podle toho může navrhnout nezbytné změny. Poz-
ději je velice složité vámi zvolené předměty měnit. Proto 
je velice důležité, aby informace v přihlášce do programu 
byly co nejpřesnější. 
Změna školy - změnit školu je teoreticky možné, ale jen ve 
zcela výjimečných případech.

Mohu v zahraničí složit maturitní zkoušku?
Pouze na některých školách v zahraničí je studentům 
umožněno složit místní maturitní zkoušku. Vždy záleží 
na konkrétní škole a studentovi, zda mu bude umož-
něno složit maturitu. Většinou je vyžadováno alespoň 
dvouleté studium na střední škole v dané zemi. Často 
je možné složit maturitu pouze na soukromých školách 
dané země.
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Střední školy v USA - obecné informace

USA jsou celosvětově jednoznačně nejoblíbenější destinací 
programu High School. Je to dáno nižší cenou a také tím, 
že hostitelské rodiny státních škol ubytovávají studenty bez 
nároku na odměnu a tak se ještě více snižují náklady na celý 
program. USA patří ve vzdělávání ke světové špičce hlavně 
díky velkému počtu vynikajících univerzit. Studenti z celého 
světa, kteří chtějí dosáhnout mezinárodně uznávaného vzdě-
lání, často volí ke studiu právě prestižní americké univerzity.

   Středoškolský vzdělávací systém USA
Školský systém v USA je velice odlišný od českého, liší se 
také systémy v jednotlivých státech USA. Obecně platí, že 
na základní vzdělání (Elementary School Grade) přímo na-
vazuje vzdělání středoškolské (High School Grade).

   Obecné schéma středoškolského systému 
v USA

Věk 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

Odpo-
vídající 
ročník 
v USA

6 7 8 9 10 11 12

Název Junior High School Grade Senior High School Grade

Po absolvování americké High School mohou studenti 
pokračovat na:
• Community College  - podobné českým VOŠ, délka 

studia 2 roky
• College - podobné soukromým VŠ, délka studia 4 roky 
• University – podobné českým státním VŠ a univerzitám

Základní charakteristika 
programu High School v USA Věk Ubytování

Typ školy

Public Schools 15 – 18,5
dobrovolnická 

hostitelská 
rodina

Private Day 
Schools 13 - 18 hostitelská 

rodina

Boarding Schools 13 - 18 rezidence

Angličtina *
minimální úroveň

středně pokročilá (In-
termediate) SLEP test 
se skóre min. 45 bodů

min. délka studia 3 roky studia s průmě-
rem známek do 3,0

Studijní výsledky * průměr známek na 
vysvědčení do 3,0

Minimální délka programu 1 semestr (5 měsíců)

Uzávěrka přihlášek * do 15. 4. do 15. 10.

Začátek studia srpen leden

* Platí pouze u státních škol.

   Stručná charakteristika škol
Školy disponují jídelnami, kde jsou nabízeny obědy, větši-
nou formou studených balíčků. Řada studentů si nosí jídlo 
z domova. Doprava školními autobusy je zdarma nebo vás 

občas vozí „dočasní“ rodiče autem. Místní studenti mohou 
od 16 let jezdit vlastními auty, což se však nevztahuje na 
studenty zahraniční.

   Vyučování
Školní rok je rozdělen do dvou semestrů. Semestr trvá 4 

- 5 měsíců, školní rok 9 - 10 měsíců. 1. semestr probíhá 
od konce srpna do prosince a 2. semestr je od ledna do 
června. Kromě letních prázdnin jsou ještě dvoutýdenní 
prázdniny na konci prosince a týdenní prázdniny v březnu 
nebo dubnu. 
 
Školní vyučování většinou začíná v 8 hodin a končí v 15 
hodin. Běžná školní hodina trvá 50 minut. Rozvrh hodin 
je každý den stejný a tvoří ho 6 - 7 vybraných předmětů. 
Předměty si studenti vybírají s pomocí studentského ko-
ordinátora a poradce ve škole. Některé předměty jsou 
povinné (např. historie USA, angličtina), jiné si studenti 
volí. Student by měl mít představu o upřednostňovaných 
předmětech již při podání přihlášky, na základě které bude 
naše partnerská agentura v USA vybírat vhodnou školu.
 
Na základě studijních výsledků jsou studenti v průběhu 
školního roku hodnoceni tzv. kredity. Úspěšné zvládnutí 
střední školy závisí více na aktivitě ve třídě, vypracování 
úkolů a výsledcích pravidelných testů než na samotné 
závěrečné zkoušce. Učitelé podněcují studenty k disku-
zím a skupinovým prezentacím myšlenek a názorů a k 
analýzám učiva. Ve školách je vyžadována aktivita, tím 
učitelé hodnotí, zda student pochopil probírané učivo. 
Časté jsou rovněž domácí úkoly, které si učitelé obvyk-
le vybírají a jejich zpracování se promítá do celkového 
hodnocení.

Na začátku školního roku si studenti obstarávají učebni-
ce. Zpravidla si je půjčují od školy, některé pomůcky je 
potřeba zakoupit. Část amerických středních škol, zejmé-
na soukromých, požaduje docházku ve školní uniformě. 

   Maturita v USA
Pro naše studenty je možné získat také maturitní vysvědče-
ní (High School Diploma) na americké škole. Vždy ale zále-
ží na konkrétní škole a studentovi, zda mu bude umožněno 
maturitu složit. Státní školy tuto možnost negarantují. Vět-
šinou to lze spíše na soukromé střední škole. Takové ško-
ly pak obvykle požadují alespoň dvouleté studium v USA. 
Studenti absolvující školní rok na amerických státních ško-
lách a chtějící složit maturitu v USA, se vrací do ČR a znovu 
se přihlašují do programu, tentokrát na Private School. 
 
Po návratu do ČR mají studenti možnost požádat minis-
terstvo školství o schválení High School Diploma z USA a 
uznání složení maturity z absolvovaných předmětů v USA. 
Ministerstvo školství uznává obvykle jen jednotlivé před-
měty. Po návratu je potřeba dodělat maturitu z dalších 
předmětů v ČR (český jazyk a jiné na vaší škole povinné 
předměty, které jste neabsolvovali v USA). Ne všechny čes-
ké školy akceptují zahraniční zkoušky. Je proto vhodné toto 
prodiskutovat s vedením vaší české školy.
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   Ubytování a život v americké rodině
Většina amerických rodin je věřících a účastní se nedělních 
bohoslužeb. Většinou rodiny požadují, aby studenti chodi-
li s nimi, jelikož se více než o náboženský akt jedná přede-
vším o setkávání s jejich známými a přáteli a rozhodně jde 
o významnou součást mezikulturní zkušenosti. V mnoha 
amerických rodinách chovají psa, kočku nebo králíka pří-
padně papouška, takže je třeba s tím počítat, stejně jako s 
tím, že v USA je „in“ nekouřit.

   Vízum
Pro studium na střední škole ve Spojených státech americ-
kých je potřeba zažádat o vízum J-1 nebo F-1. Podrobnosti 
týkající se žádosti o víza vám rádi podáme v našich kan-
celářích, kde vám zároveň pomůžeme připravit podklady 
pro víza. Samotnou žádost o vízum v USA podává každý 
žadatel sám. Aktuální informace o poplatcích a vízech na-
leznete na www.usembassy.cz

   Práce během programu v USA
Není povoleno studentům pracovat. Jediné co je povolené 
jsou časově omezené pracovní činnosti za účelem drob-
ného přivýdělku jako je např. babysitting, sekání trávníků, 
odhrnovaní sněhu, hrabání listí a mytí aut.

   Státní škola v USA (Public High School)

Výměnný program Public High School na vízum J-1

Na Public High Schools v USA studenti studují na státních 
školách zdarma a bydlí v hostitelských rodinách, které tuto 
službu vykonávají dobrovolně, tzn. bez nároku na odměnu. 
To v žádném případě nesnižuje kvality těchto škol a rodin, 
ba naopak tento fakt zvyšuje atraktivitu programu, proto-
že se tím velmi snižují náklady na pobyt.

Studenti jsou umisťováni do rodin americkým organi-
zátorem programu. Může jít o klasickou rodinu (otec, 
matka), nebo o jednoho rodiče, s dětmi nebo bez dětí. 
V některých případech jsou v jedné rodině umístění 
dva zahraniční studenti (vždy jiné národnosti). Student 
může takovýto „double placement“ odmítnout. Student 
obdrží po nalazení rodiny a školy detailní informace o 
škole a rodině a je na studentovi, aby s rodinou začal 
ještě před příjezdem do USA komunikovat. Usnadňuje 
to vzájemné poznávání a následnou adaptaci studenta 
v rodině.

Vzhledem k rozlehlosti a tedy geograficko-klimatickým 
rozdílnostem USA je studentům programuj J-1 za přípla-
tek umožněno si vybrat 3 konkrétní státy (kromě Havaje 
a Aljašky). V jedné z těchto oblastí pak náš americký part-
ner zajistí školu a ubytování. Pokud není požadovaný stát 
k dispozici, je student včas informován a umístěn jinam. V 
takovém případě se poplatek vrací. Většina umístění je v 
malých městech nebo předměstích větších měst. Student 
může zdarma sdělit přání na region - širší oblast USA. V 
takovém případě náš partner však může studenta umístit 
i v jiné oblasti.

Střední školy v USA - Public High School

Program Public High School na studentské vízum F-1
Pro studium na státní střední škole studentům vyřizujeme 
vízum J-1.  Na státní škole lze studovat také na student-
ské vízum F-1. V takovém případě si student může vybrat 
konkrétní město a lokalitu ve městě studia. Spolupracuje-
me s americkým partnerem, který zajišťuje školy i ve vět-
ších městech USA. Nevýhodou tohoto typu programu je 
jeho vyšší cena, ale pořád je cena nižší než při studiu na 
soukromé škole.

   Ceník Public High School v USA

Typ 
školy Věk Ubyto-

vání Vízum

Ceny v USD

semestr 
(5 

měsíců)

školní 
rok (10 
měsíců)

Public 
High 

School
15 - 18, 5

dobrovol-
nická hos-

titelská 
rodina

J - 1 4.200,- 4.750,-

hosti-
telská 
rodina

F - 1
10.500,- 

až 
25.000,-

16.500,- 
až 

38.000,-

   Cena zahrnuje:
• Školné na státní střední škole
• Ubytování v rodině s plnou penzí
• Vyzvednutí na letišti
• Koordinátora, který je studentovi k dispozici po celou 

dobu studia
• Průběžné poskytování informace rodičům o průběhu 

studia jejich dcery/syna

   Cena nezahrnuje (platí převážně pro 
program J-1):
• Náklady na letenku
• Povinné zdravotní pojištění (další cestovní pojištění 

není nutné)
     - Školní rok - USD 470,-
     - Školní semestr - USD 250,- 
• Vízum
    - Vízový poplatek cca 3000,- Kč
    - SEVIS fee (nevratný poplatek U. S. Department of Ho-

meland Security) - USD 180,-
• Výběr země v USA (neplatí pro Havaj a Aljašku) USD 

500,- , pro Floridu a Californii USD 700,-.
• Případné pozdní podání přihlášky USD 500,-.
• Doporučené kapesné USD 200 - 300,-/ měsíc pobytu

Studenti semestrálních programů mohou v průběhu studia 
požádat o prodloužení na roční program za poplatek USD 
500,- plus odpovídající doplatek pojistného, tj. USD 220,-.

Důležité:
Podmínky přijetí na státní školu vlastního 

výběru na vízum F1 se řídí mírnějšími a 
flexibilnějšími podmínkami (např. jazykové 

znalosti, studijní výsledky, uzávěrka 
přihlášek, termín nástupu, apod.)
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Střední školy v USA - Private High School

   Soukromá škola v USA (Private High 
School )
Náš americký partner
V USA spolupracujeme s organizací, jež byla založena 
v roce 1997 speciálně pro služby poskytované meziná-
rodním studentům v USA a Kanadě. V databázi soukro-
mých středních škol je více než sto tzv. denních škol s 
ubytováním v hostitelských rodinách a tzv. boarding 
schools s ubytováním ve školských rezidencích. 
Zaměstnanci našeho partnera v USA jsou většinou 
bývalí učitelé a školští administrativní pracovníci mají-
cí mnohaleté zkušenosti s mezinárodními výměnami 
studentů. Každoročně náš americký partner umísťuje 
přes 400 zahraničních studentů z více než 30 zemí svě-
ta. Americké soukromé střední školy mají zhruba 300 – 
500 studentů. Soukromé školy jsou lépe hodnoceny než 
školy státní. Jsou zde obecně kvalitnější učitelé, vládne 
zde lepší disciplina, kolektivy studentů jsou stálejší. V 
databázi máme školy, z nichž některé vyžadují školní 
uniformu, jsou určené jen jednomu pohlaví, nebo se 
specializují na nějakou specifickou oblast. Některé školy 
nabízejí zahraničním studentům speciální zaměření na 
studium angličtiny vedle studia dalších předmětů, jiné 
zase kladou důraz na kvalitu angličtiny u studentů již od 
samého počátku.

Hlavní výhodou soukromých středních 
škol je významná flexibilita a široký rozsah 

výběru dle studentova přání.

   Přípravný kurz angličtiny
Náš americký partner nabízí zahraničním studentům 
přípravný kurz angličtiny tzv. PRE-AYP English Camp 
Program v trvání od 3 do 6 týdnů. Studenti studují pou-
ze angličtinu a jsou ubytováni v hostitelské rodině. Tento 
program probíhá v šesti lokalitách v USA. Tento kurz stu-
denti absolvují těsně před nástupem na svou střední školu 
v USA.

   Příklad školního dne (samozřejmě záleží 
na Vaší volbě předmětů)

8:00 –   8:45  Trigonometrie
8:50 –   9:35  Fyzika
9:40 – 10:25  Tělocvik
10:30 – 11:15  Historie USA
11:20 – 12:10  Oběd
12:15 –   1:00  Angličtina
1:05 –   1:50  Latina
1:55 –   2:40  Fotografie
3:00 –   5:00  sportování, činnost v kroužcích a klubech

   Seznam nabízených měst:
Phoenix, AZ;  Chula Vista, CA;  El Cajon, CA;  Hayward, 
CA; Lemoore, CA; Los Angeles, CA; Napa, CA; Red Bluff, 
CA; San Juan Capistrano, CA, Colorado Springs, CO; 
Denver, CO; Thompson, CT; West Hartford, CT; Braden-
ton, FL;  Coconut Creek, FL; Coconut Creek, FL; Jackson-
ville, FL; Niceville, FL; North Naples, FL; St. Augustine, 

FL;  Weston, FL;  Windermere, FL; Marietta, GA;  Rome, 
GA; Cedar Rapids, IA;  Freeport, IL; Peru, IL;  Rockford, 
IL;  Sterling, IL; Merrillville, IN; Michigan City, IN; Mis-
hawaka, IN; South Bend, IN; Atchison, KS; Baton Rouge, 
LA; New Orleans, LA;  Lowell, MA; Springfield, MA;  Wey-
mouth, MA; Cooksville, MD;  Blue Hill, ME; East Machias, 
ME;  Fryeburg, ME; Lee, ME;  Pittsfield, ME; Clarkston, 
MI;  Grand Rapids, MI; Holland, MI;  Holt, MI; HUD-
SONVILLE, MI;  Lansing, MI;  Saline, MI;  Winstead, MN;  
Chesterfield, MO;  Fargo, ND;  Central City; NE, North 
Haledon,NJ; Richland, NJ; Albuquerque, NM;  Santa Fe, 
NM;  Henderson, NV; Plattsburgh, NY; Riverhead, NY;  
Smithtown, NY;  Watertown, NY;  Chardon, OH; North 
Ridgeville, OH; Youngstown, OH;  Zanesville, OH;  Ca-
nyonville, OR; Eugene, OR; Grants Pass, OR;  Portland, 
OR; Hermitage, PA; Sellersville, PA; Charleston, SC; Co-
lumbia, SC;  Sioux Falls, SD; Bell Buckle, TN;  Mt. Juliet, 
TN; Dallas, TX;  Irving, TX; Harrisonburg, VA;  Manches-
ter, VT; Newport, VT;  Rutland, VT;  Burien, WA; Lacey, 
WA; Puyallup, WA;  Seattle, WA;  Tacoma, WA; Fond du 
Lac, WI; Green Bay, WI

   Ceník Private High School v USA

Typ 
školy Věk Ubyto-

vání Vízum

Ceny v USD

semestr 
(5 

měsíců)

školní 
rok (10 
měsíců)

Private 
Day 

Schools
14 - 19*

hosti-
telská 
rodina

F - 1 od 
10.000,-

17.000,- 
až 

42.000,-

Private 
Boar-
ding 

Schools
14 - 19 školní 

rezidence F - 1 -
29.000,- 

až 
49.000,-

* U soukromých škol je možné přijmout mladší nebo starší studen-
ty, ale to se posuzuje případ od případu.

   Cena zahrnuje:
• Školné na vybrané soukromé střední škole
• Ubytování v rodině s plnou penzí nebo ve školní rezi-

denci
• Vyzvednutí na letišti
• Koordinátora, který je studentovi k dispozici po celou 

dobu studia
• Průběžné poskytování informace rodičům o průběhu 

studia jejich dcery/syna

   Cena nezahrnuje:
• Náklady na letenku
• Povinné zdravotní pojištění (další cestovní pojištění 

není nutné) – ceny se liší dle plnění:
      - školní rok - USD 500,-
      - školní semestr - USD 250,- 
• Vízum
       - Vízový poplatek cca 3000,- Kč
     - SEVIS fee (nevratný poplatek U. S. Department of 

Homeland Security) - USD 180,-
• Doporučené kapesné USD 200 - 300,- / měsíc pobytu
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Střední školy v USA - Private High School

   Postup vyřizování programu Private 
High School USA
• Přihláška do programu v kanceláři STUDYLINE
 - výběr 3 konkrétních škol a lokalit
 - krátké interview v angličtině a SLEP test za účelem zjiš-

tění úrovně angličtiny 
 - vyplnění přihlášky ke studiu – volíte variantu – Acade-

mic Year nebo Academic Semester
 - pouze v případě potřeby ověření úrovně angličtiny 

proběhne cca 10 minutové telefonní interview se zá-
stupcem školy nebo pracovníkem amerického partnera

 - předání balíčku přihlašovacích formulářů a informací, 
jaké další dokumenty musíte k přihlášce doložit

• Přijetí do programu
 - kontrola testu angličtiny a poslaných dokumentů do  

vybraných škol (tzn. jestli se shodují vaše přání a vaše 
dovednosti s podmínkami vámi vybraných škol)

 - škola posílá tzv. School Acceptance Form - potvrzení o 
přijetí do programu.

 - posílá studentovi dokumenty do školy 1. výběru, po-
kud škola studenta nepřijme, posílá dokumenty do ško-
ly 2. výběru atd. ( ještě se nestalo, že by student nebyl 
přijat do žádné ze škol jeho výběru, když splnil požado-
vaná kritéria)

• Vyplnění přihlášky na vybranou školu za asistence 
STUDYLINE

• Podpis smlouvy a úhrada zálohy na program

• Přijetí školou ke studiu, úhrada celkové ceny programu

• Americký organizátor posílá I-20 do ČR 
 - po úhradě celkové ceny programu posílá formulář I-20 

nezbytný k žádosti o vízum F-1

• Vyřizování víza F-1
 - příprava dokumentů pro ambasádu
 - domluvení termínu pohovoru na ambasádě
 - pohovor na americké ambasádě v Praze
 - v den pohovoru imigrační úředník rozhodne o udělení 

víza.  
 - s vyřízením vízové žádosti vám samozřejmě pomůže-

me a celou žádost o vízum detailně zkontrolujeme

• Student obdrží detaily o ubytování v hostitelské rodi-
ně nebo školní rezidenci

• Zajištění letenky 
 - STUDYLINE zarezervuje a vystaví cenově a dopravně 

nejvýhodnější zpáteční letenku do místa pobytu v USA

• Předodletová schůzka 
 - STUDYLINE předá studentovi podklady k pobytu

• Přílet do USA
 - po příletu čeká na studenta na letišti zástupce organi-

zátora nebo přímo jeho nová rodina

   Podmínky programu (stejné pro Public i 
Private High School)
Rodiče i student podepisují, že souhlasí s podmínkami 

programu:
• Student nesmí během programu pít alkohol, kouřit, uží-

vat drogy, porušovat zákony USA.
• Student souhlasí, že bude s rodinou navštěvovat jed-

nou týdně kostel. Ale nesmí přecházet na jiné víry než 
s jakou do USA odlétá nebo se nechat během pobytu v 
USA pokřtít.

• Student nesmí zatajit žádnou alergii (zejména na zvířa-
ta, protože 99% rodin má psa nebo kočku)

• Student nesmí v USA řídit auto ani jiné motorové pro-
středky.

• Student musí mít od své české rodiny kapesné – dopo-
ručujeme cca 200 - 300 USD / měsíc.

• Student souhlasí, že se vrátí domů nejpozději 5 dní po 
posledním školním dni.

• Student souhlasí s otevřenou komunikací se svou hosti-
telskou rodinou a dodržovat pravidla a chovat se v rodi-
ně disciplinovaně.

• Student nemůže cestovat nezávisle sám během programu 
(ani na návštěvu do ČR). Návštěvy rodičů se nedoporučují.

• Student musí mít průměr známek v USA do „C“.
• Student by neměl během programu dělat významné 

změny (např. tetování, piercing, otěhotnět, vdát / ože-
nit se)

• Po studentech je vyžadováno chování v souladu s pravi-
dly školy (oblečení, školní nařízení, apod.)

Pokud student poruší některé z pravidel. Může být vy-
loučen z programu. Vždy je dána studentům příležitost k 
nápravě. Nikdo nechce, aby se student vracel domů dříve. 
Pokud ale student má přání ukončit program dříve, potom 
se vrácení prostředků (školné, ubytování, apod.) řídí pravi-
dly konkrétní školy. Administrativní poplatky se nevracejí.
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Střední školy v Německu

Německo je jednou z ekonomicky nejvyspělejších zemí svě-
ta, zároveň je také zemí s bohatou kulturní tradicí, mnoha 
historickými památkami a turistickými atrakcemi. Němčina 
je mateřskou řečí více než 110 milionů Evropanů a to z ní 
dělá jeden z nejpoužívanějších jazyků v Evropě. Program 
High School v Německu probíhá převážně na státních 
gymnáziích od srpna do června, školní rok trvá 9 - 11 měsí-
ců (od konce léta do června). Přesná délka studia záleží na 
oblasti, ve které je student umístěn. Studenti jsou ubytová-
ni převážně v rodinách.

Výhody studia v Německu:

• německé školství = kvalitní vzdělání 
• velké množství zájmových aktivit
• hostitelské rodiny ochotně přijímají zahraniční studenty 
• není podmínkou vysoká úroveň němčiny

   Základní charakteristika programu 
High School v Německu

Státní školy

Věk před odjezdem 14 – 19 let

Minimální úroveň němčiny středně pokročilá

Studijní výsledky průměr známek na 
vysvědčení do 3,0

Minimální délka programu 1 semestr (5 měsíců)

Uzávěrka přihlášek do 15. 4. do 15. 10.

Začátek studia srpen leden

   Německý vzdělávací systém
Základní stupeň
Základní škola (Grundschule) je v Německu stejně jako u 
nás povinná pro děti ve věku od 7 do 15 let. 

Středoškolský stupeň
Potom následuje středoškolský stupeň, kde nastupují stu-
denti na Gymnasium (délka 8–9 let) nebo Gesamtschule 
(délka 5–6 let). Po absolvování Gesamtschule mohou stu-
denti pokračovat ve studiu na odborných středních ško-
lách (Fachoberschule, Berufsschule) nebo přistoupit na 
Gymnázium. Gymnázium je zakončeno zkouškou maturi-
tou - německy „Abitur“. Školské systémy se lehce odlišují v 
jednotlivých spolkových státech. Velikost tříd je většinou 
maximálně 25 studentů.

   Státní školy
Státní školy jsou placeny spolkovými vládami a místní stu-
denti za studium obvykle neplatí. Pro zahraniční studenty 
jsou takové školy samozřejmě finančně dostupnější než 
školy soukromé. V Německu existuje také mnoho kvalit-
ních soukromých středních škol. Většina německých stu-
dentů však navštěvuje školy státní podobně jako většina 

našich studentů cestujících za studiem do Německa. Čeští 
studenti bývají zařazováni do gymnázií nebo na odbor-
ných středních školách. Umístění záleží na oboru zaměře-
ní, studijních výsledcích a věku. 

V Německu je kladen při vzdělávání větší důraz na zpraco-
vávání samostatných projektů, živé diskutování a obecnou 
aktivitu ve výuce. Výuka probíhá většinou od 8:00 do 13:00 
hodin. Někdy je odpolední vyučování, jinak jsou studenti 
vedeni ke sportovním a dalším „mimoškolním“ aktivitám.

Německé školy nabízejí mnoho vyučovacích předmětů. Na 
gymnáziu se studuje 12 předmětů každý rok. Obvykle se 
jedná o němčinu, matematiku, cizí jazyky (angličtina, fran-
couzština atd.), zeměpis, dějepis, chemii, biologii, sociál-
ní vědy, umění, hudbu, počítače, tělocvik a další volitelné 
předměty. Na konci studia obdrží každý absolvent certi-
fikát o dosažených výsledcích, nejedná se však o klasické 
vysvědčení.

V Německu jsou dvě pololetí (semestry). Škola obvykle 
začíná po 6 týdenních letních prázdninách, jejichž období 
není ve všech spolkových zemí stejné, stejně tak se v jed-
notlivých částech Německa liší i ostatní prázdniny.

   Prázdniny
červenec/srpen: 6 týdnů

říjen: 1 - 2 týdny podzimní prázdniny

prosinec: 2 - 3 týdny zimní prázdniny

únor: 1 týden lyžařské prázdniny

duben: 2 - 3 týdny jarní prázdniny

květen: několik dní církevní volno 

   Německý hodnotící systém

Do 11. stupně střední školy (předposlední rok před matu-
ritou) jsou studenti hodnoceni na škále od 1 do 6.

1 = (sehr gut) = A 
2 = (gut) = B
3 = (befriedigend) = C (bráno za dobrou známku)
4 = (ausreichend) = pod C (vyhovující)
5 = (mangelhaft) = D (nedostatečné, slabé)
6 = (ungenügend) = F (více nedostatečné)

V 11. a 12. stupni je systém hodnocení trochu odlišný. Stu-
denti dostávají body 0 - 15. 

15, 14, 13 = velmi dobrý = A
12, 11, 10 = dobrý = B
9, 8, 7 = uspokojivý = C
6, 5, 4, = dostatečný = C-
3, 2, 1 = nedostatečný = D
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Střední školy v Německu

   Ceník programu High School v Německu

Typ 
školy Věk Ubytování

Ceny v EUR

semestr 
(5 měsíců)

školní rok 
(10 měsíců)

Státní 
střední 
školy

14 - 19 hostitelská 
rodina 4.200,- 4.900,-

   Cena zahrnuje:
• Školné na státní střední škole
• Ubytování v rodině s polopenzí a o víkendu s plnou 

penzí
• Vyzvednutí na letišti
• Koordinátora, který je studentovi k dispozici po celou 

dobu studia
• Průběžné poskytování informace rodičům o průběhu 

studia jejich dcery/syna
• Dvoudenní orientační školení na jedné ze škol pro 

všechny začínající studenty

   Cena nezahrnuje:
• Náklady na dopravu tam a zpět
• Zdravotní pojištění ve výši EUR 600,- / akademický rok 

(další cestovní pojištění není nutné)
• Studijní materiály
• Školní obědy
• Lekce němčiny v průběhu pobytu (pokud to student 

potřebuje)
• Cenu za přípravný týdenní kurz němčiny (v případě 

nedostatečné úrovně němčiny) EUR 650,-
• Příplatek za pozdní registraci EUR 500,-
• Poplatek za přemístění studenta EUR 200,-
• Doporučené kapesné EUR 200,- / měsíc pobytu
• Poplatek EUR 500,- za prodloužení semestrálního na 

roční program plus odpovídající výši školného

   Příklad typického dne:

Den v týdnu pondělí úterý středa čtvrtek pátek

07:45-08:30  matematika společenské vědy chemie zeměpis dějepis

08:30-09:15 náboženství matematika biologie zeměpis matematika

09:30-10:15 umění chemie počítače matematika společenské vědy

10:15-11:00 umění dějepis náboženství francouzština angličtina

11:15-12:00 němčina francouzština angličtina němčina sport

12:05-12:50 angličtina němčina němčina sport

13:30-14:15 volitelné předměty

14:15-15:00 volitelné předměty

15:00-15:45 volitelné předměty

Některé školy mají trochu jiné předměty.

   Ubytování
Ubytování je zajištěno převážně u dobrovolnických hos-
titelských rodin, což opět snižuje celkové náklady. Hosti-
telská rodina nedostává žádné platby. Student může mít 
vlastní pokoj nebo být ubytován s dalším studentem nebo 
dítětem dané rodiny. Pokud je to možné, jsou studenti z 
jedné rodiny umístěni ve stejné škole.

   Umístění studenta
Po přijetí do programu musí student absolvovat telefonní 
interview, během kterého se zjišťuje úroveň němčiny. Po-
kud je úroveň dostatečná, nemusí student absolvovat jazy-
kový kurz. O výběru školy rozhoduje německá partnerská 
organizace. Hodně při tom záleží na studijních výsledcích 
studenta. Student může uvést preferenci lokality. Snažíme 
se přání vždy vyhovět, avšak vybranou lokalitu nemůžeme 
garantovat. Studenti jsou umisťováni po celém Německu, 
ve větších i menších městech. Většina škol neumisťuje za-
hraniční studenty do 11. a 12. stupně, neboť se jedná o 
ročníky připravující německé studenty k maturitě.
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Střední školy ve Velké Británii

Velká Británie je kolébkou angličtiny – nejpoužívanějšího 
světového jazyka. Školy ve Velké Británii vytvářejí ideální pro-
středí pro kvalitní a efektivní výuku. Anglie je zemí starých 
tradic a vyhlášených univerzit. Velká Británie se skládá ze čtyř 
samostatných zemí s lehce odlišnými tradicemi a zvyky – Ang-
lie, Wales, Skotsko a Severní Irsko. Důsledkem velkého počtu 
přistěhovalců je současná britská společnost velmi kosmopo-
litní a různorodá. Nedejte na mnohé nesprávné předsudky 
zažité o britské chladnosti, nudnosti apod. Poznejte své brit-
ské vrstevníky a dáte nám za pravdu, že opak je pravdou. 

   Studium a britský vzdělávací systém
Britský školní systém patří mezi nejstarší na světě. Tradi-
ce jsou zde doplňovány moderními výukovými metodami. 
Obecně je kladen důraz na aktivní práci v hodinách a samo-
studium. Povinná školní docházka je ve Velké Británii od 5 
do 16 let. Britský systém se skládá ze tří stupňů, základní 
stupeň (do 11 let), středoškolský (Secondary Schools do 
16 let) a vyšší středoškolský (Colleges do 18 let).

   Základní stupeň
Prvních 6 tříd (do 11 let) navštěvují žáci tzv. Grammar 
School (Basic nebo Primary School). V tomto období stu-
dují tzv. General National Curriculum, které se skládá z 12 
až 15 předmětů.

   Středoškolský stupeň
Od 11 let se z britských studentů stávají studenti Secon-
dary School, kde studují 9 předmětů. V 16 letech skládají 
zkoušku GCSE (General Certificate of Secondary Educa-
tion). Poté se někteří připravují již na konkrétní povolání 

– obdoba našich odborných učilišť (Vocational Courses, Di-
ploma Courses). Jiní studenti studují další dvouleté studium 
na tzv. College zakončené zkouškou A-level (obdoba naší 
maturity) ze 3 předmětů. Předtím ještě v 17 letech skládají 
zkoušku AS-level ze 4 předmětů. Některé školy nabízí po 
vystudování posledních dvou ročníků složení mezinárodně 
uznávané zkoušky IB (International Baccalaureate).

   �kolní rok
Školní rok se skládá ze tří trimestrů. První trimestr začíná v 
září. Poslední trimestr končí v průběhu první poloviny červen-
ce. Hlavní prázdniny mají studenti v létě, pak přibližně třítý-
denní prázdniny v průběhu Vánoc a Velikonoc. Většinou mají 
studenti volno v polovině trimestru na dobu jednoho týdne.
1. trimestr: září – prosinec = Autumn Term
2. trimestr: leden – duben = Spring Term
3. trimestr: duben – červenec = Summer Term

   Obecné schéma středoškolského 
systému ve Velké Británii

Věk 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

Odpo-
vídající 
ročník 
ve VB

6 7 8 9 10 11 12

Název Secondary School College

   Předměty
Každá škola nabízí širokou škálu předmětů, ze kterých si 
studenti vybírají ty své první školní den.
Ročníky 1 – 9
Hlavní předměty: 
English, Mathematics, Science
Volitelné předměty:
Drama, Design & Technology, Computers, Foreign Lan-
guage, Geography, History, Music, Physical Education

Ročníky 10 - 11 (zakončené zkouškou GCSE)
Hlavní předměty:  
English, Mathematics, Science, Foreign Language, Tech-
nology
Volitelné předměty: 
Art & Design, Business Studies, Latin, Greek, Drama, Eco-
nomics, French, German, Russian, Spanish, Geography, 
History, Information Technology, Music, Sports Science, 
Religious Studies, Physical Education

Ročník 12 (Program AS-level)
4 předměty vybrané z tohoto seznamu:
Art & Design, Biology, Business Studies, Chemistry, Latin 
& Greek, Design & Technology, Drama, Economics, En-
glish Literature, French, Geography, German, History, In-
formation Technology, Mathematics, Music, Physical Edu-
cation, Physics, Russian, Religious Studies, Sports Science, 
Spanish

Ročník 13 (Program A-level)
Studenti studují 3 ze 4 předmětů z předchozího ročníku.
Po absolvování 13. ročníku buď studenti opouštějí vzdělávací 
systém, nebo pokračují ve studiu na univerzitě.

   Typický školní den
Obvykle probíhá výuka od pondělí do pátku od 09.00 do 
16.00 hodin. Některé soukromé školy mají výuku také v so-
botu dopoledne. Středeční odpoledne bývá obvykle věno-
váno sportu místo vyučování.

09.00 – 09.45 English Literature
09.45 – 10.30 Mathematics
10.30 – 10.40 přestávka
10.40 – 11.20 History
11.20 – 12.05 Physics
12.05 – 12.50 Physics
12.50 – 14.00 oběd
14.00 – 14.40 Chemistry
14.40 – 15.20 Computer Studies
15.20 – 16.00 Business Studies

Ve 12. a 13. ročníku nemají studenti tolik předmětů. Více 
času je věnováno samostudiu, které studenti tráví v pro-
storách školy. I s ohledem na pojištění jsou studenti po-
vinni být ve škole nebo v knihovně v době výuky i samo-
studia vyjma těch, kteří mají písemné svolení zákonného 
zástupce. Střední školy nabízejí složení státní zkoušky 
(GCSE, AS-levels a A-levels), které se konají v květnu a 
červnu.
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Střední školy ve Velké Británii

   Základní charakteristika programu High School ve Velké Británii

Věk Ubytování

Typ školy

State College 16 - 19 hostitelská rodina

State Boarding School 13 - 18 školní rezidence

Private Boarding School 13 - 18 školní rezidence

Private Day School 13 - 18 hostitelská rodina

Angličtina
minimální úroveň středně pokročilá

minimální délka studia 3 roky studia s průměrem známek do 2,0

Studijní výsledky průměr známek na vysvědčení do 3,0

Minimální délka programu 1 trimestr (cca 3,5 měsíce)

Uzávěrka přihlášek do 30. 6. do 30. 11.

Začátek studia září leden

   Ceník programu High School ve Velké Británii

Typ školy Věk Ubytování
Ceny v GBP

1 trimestr 2 trimestry školní rok (10 měsíců)

State College 16 - 19 hostitelská rodina od 4.330,- od 5.580,- od 5.950,-

State Boarding School 13 - 18 školní rezidence - od 8.750,- od 12.000,-

Private Boarding School 13 - 18 školní rezidence - - od 18.500,-

Private Day School 13 - 18 hostitelská rodina od 10.350,- od 18.150,- od 23.900,-

   Cena zahrnuje:
• Školné včetně administrativních poplatků
• Ubytování v rodině s polopenzí nebo v rezidenci s 

plnou penzí (dle typu školy)
• Vyzvednutí na letišti
• Koordinátora, který je studentovi k dispozici po celou 

dobu studia
• Průběžné informace o průběhu studia
• Závěrečnou zprávu a dokumentaci ze školy

   Cena nezahrnuje:
• Náklady na letenku
• Náklady na místní dopravu
• Zdravotní pojištění
• Ubytování o školních prázdninách. Příplatek za ubyto-

vání během Vánoc nebo Velikonoc (státní školy od cca 
GBP 400,-, soukromé školy od cca GBP 550,-). Reziden-
ce jsou o prázdninách zavřeny. Studenti jsou ubytováni 
po tu dobu v hostitelské rodině. 

• Uniformu, lekce angličtiny navíc, školní pomůcky, školní 
výlety, poplatky za zkoušky, atd.

• Doporučené kapesné GBP 100 / měsíc pobytu.
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Střední školy v Irsku

Irsko se rozkládá na 85% ostrova umístěném západně od 
Velké Británie a má 3,5 milionů obyvatel. Zbývající část os-
trova zaujímá Severní Irsko, jež je součástí Velké Británie. 
Irsko se dělí na čtyři oblasti: Connacht, Leinster, Munster a 
Ulster. Bujný zelený ostrov s množstvím stylových domků s 
doškovými střechami, tradičních hospůdek plných humoru, 
poezie a hudby bývá poeticky označován jako Smaragdo-
vý ostrov. V Irsku panuje mírné podnebí s nadprůměrným 
množstvím srážek, průměrná teplota se v zimě pohybuje 
okolo 8°C a v létě okolo 16°C.
Irsko považují turisté za velmi příjemnou zemi k pobytu 
hlavně díky přátelské a dobrosrdečné povaze místních 
obyvatel. Zajímavostí také je, že Irové jsou jednou z nej-
mladších populací v Evropě. 

   Irský vzdělávací systém
Irský vzdělávací systém je podobně jako ve Velké Británii 
postaven na dlouholeté tradici a je celosvětově hodnocen 
velmi vysoko. Systém spojuje tradiční pojetí výuky s mo-
derními výukovými metodami. Angličtina a matematika je 
povinná. Významnou úlohu zastává také dějepis. Učite-
lé obecně vyžadují aktivitu v hodinách a při samostudiu. 
Všechny školy jsou monitorovány ministerstvem školství. 
Sport je velice důležitou součástí volnočasových aktivit. 
Většina jich probíhá pod organizací školy v jejím areálu. 
Mezi nejpopulárnější sporty v Irsku patří rugby a fotbal. 
Dívky můžou zkusit „camogie“ irská verze hokeje. Popu-
lární jsou divadelní nebo výtvarné kroužky. Po ukončení 
základního vzdělání na Primary School, pokračují studenti 
ve studiu na Secondary School.

   Obecné schéma středoškolského 
systému v Irsku

Věk 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

Odpovídající 
ročník v Irsku 1 2 3 4 5 6

Název Junior Cycle Senior Cycle

Není možné nastoupit přímo do 6. ročníku 
(poslední ročník Secondary School).

   Irský středoškolský systém
Povinné vzdělání v Irsku končí na konci Junior Cycle závě-
rečnou zkouškou Junior Certificate. První rok Senior Cycle 
se nazývá “transition year”. Tento “přechodný rok” je za-
měřen na osobní rozvoj studenta a získání praxe v někte-
rém z vybraných oborů. Zbývající dva roky v Senior Cycle 
připravují studenty na závěrečné zkoušky (Leaving Certifi-
cate Examination). Tato zkouška je závěrečná zkouška ze 
střední školy a je podmínkou pro studium na univerzitě. 
Studenti si ke studiu vybírají 6 - 7 předmětů, podle svých 
představ o budoucím povolání. Minimum předmětů pro 
vstup na irskou nebo britskou univerzitu je 6. Předměty 

jsou vyučovány ve dvou či třech úrovních obtížnosti. Zá-
věrečné zkoušky se konají v červnu. Výsledky se studenti 
dozví v srpnu (Senior Cycle) nebo v září (Junior Cycle). 
Některé školy nabízí po vystudování posledních dvou roč-
níků složení zkoušky IB (International Baccalaureate).

I zahraniční studenti mohou skládat 
závěrečné zkoušky. Jsou na ně kladeny 

vyšší nároky v oblasti jazykové vybavenosti 
a aktivity v jednotlivých předmětech.

   �koly se dělí na:
• IREDS – standardní střední školy s ubytováním v hosti-

telské rodině
• IREPS – elitní střední školy s ubytováním v hostitelské 

rodině 
• IREBS – střední školy s rezidenčním ubytováním (Boar-

ding)

IREPS/IREBS - na nich platí irští studenti školné, jsou akre-
ditované vládou. Pak ještě existují soukromé školy mimo 
systém kontroly irské vlády (do těchto škol naše studenty 
většinou neumísťujeme). 93% Irů jsou věřící. Většina škol z 
toho tudíž vychází, ale pro mezinárodní studenty z tohoto 
faktu nic nevyplývá a výuku to nijak nemění od jiných škol. 
Většina irských škol je buď dívčích nebo chlapeckých – tzv. 
single sex. Většina našich škol se nachází v menších měs-
tech. Některé školy se samozřejmě nachází i v Dublinu. 

Počet studentů ve třídě je od 17 do 25, většina škol vyžadu-
je uniformu. Studenti si mohou vybrat školu, ale definitivní 
výběr provádí škola na základě informací o studentech a 
své aktuální obsazenosti.

   Ubytování
IREDS/IREPS – ubytování v hostitelské rodině zahrnuje pl-
nou penzi – obědový balíček (po-pá), plnou penzi (so,ne, 
svátky, prázdniny). Studenti mohou využít školních obědů, 
ale na vlastní náklady. Ve školách se ceny obědů pohybují 
kolem EUR 5 – 6 / oběd. IREBS – ubytování v rezidenci 
obsahuje plnou penzi. Všechny rezidence jsou o „term 
holiday“, Vánocích a Velikonocích uzavřené (irští studenti 
odjíždějí do svých domovů). Zahraniční studenti jsou uby-
továni po tuto dobu v hostitelských rodinách za příplatek.

   Příklad typického školního dne:
09.00 – 09.45 English Literature
09.45 – 10.30 Mathematics
10.30 – 10.40 SHORT BREAK
10.40 – 11.20 History
11.20 – 12.05 Physics
12.05 – 12.50 Physics
12.50 – 14.00 LUNCH
14.00 – 14.40 Chemistry
14.40 – 15.20 Computer Studies
15.20 – 16.00 Business Studies
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Střední školy v Irsku

   �kolní rok se dělí na 3 termy:

1. term: od konce srpna do Vánoc

2. term: začátek ledna - půlka dubna

3. term: konec dubna - červen

Detaily o školních volnech a prázdninách jsou oznamová-
ny obvykle v průběhu července a srpna a drobně se liší 
u jednotlivých škol. Informace a detaily o prázdninách, 
volnech, začátcích a koncích jednotlivých termů vám rádi 
sdělíme při osobní konzultaci.

   Ceník programu High School v Irsku

Typ školy Věk Ubytování
Ceny v EUR

1 trimestr 2 trimestry
(září - březen)

2 trimestry
(leden - červen)

školní rok

IREDS 12 - 18 hostitelská rodina 6.550,- 11.100,- 9.750,- 12.500,-

IREPS 12 - 18 hostitelská rodina 9.200,- až 12.500,- 13.400,- až 17.000,- 11.600,- až 
15.500,- 15.500,- až 20.500,-

IREBS 12 - 18 školní rezidence - - - 15.500,- až 32.000,-

   Základní charakteristika programu 
High School v Irsku

Věk Ubytování

Typ školy všechny 
typy školy 12 – 18 hostitelské ro-

diny, rezidence

Angličtina 
minimální úroveň středně pokročilá 

(Intermediate)

min. délka studia 3 roky studia s průmě-
rem známek do 2,0

Studijní výsledky průměr známek na 
vysvědčení do 3,0

Minimální délka programu 1 term (cca 3,5 měsíce)

Uzávěrka přihlášek do 31. 5. do 31. 10.

Začátek studia září leden

   Cena zahrnuje:
• Školné včetně administrativních poplatků
• Ubytování v rodině nebo v rezidenci s plnou penzí (dle 

typu školy)
• Ubytování o prázdninách, které jsou vždy v půlce tri-

mestru a o Velikonocích
• Školní uniforma, učebnice k šesti předmětům (půjčení)
• Vyzvednutí na letišti
• Koordinátora, který je studentovi k dispozici po celou 

dobu studia
• Průběžné informace o průběhu studia
• Závěrečnou zprávu a dokumentaci ze školy

   Cena nezahrnuje:
• Náklady na letenku
• Náklady na místní dopravu
• Zdravotní pojištění
• Ubytování v rodině navíc EUR 55,- / noc (prázdniny, 

dřívější příjezd, pozdější odjezd)
• Ubytování během Vánoc - příplatek EUR 800,- ( je nut-

né o to požádat už při zajišťování pobytu)
• Lekce angličtiny navíc, školní pomůcky, školní výlety, 

poplatky za zkoušky, atd.
• Doporučené kapesné EUR 300 / měsíc pobytu.
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Střední školy na Maltě

Malta je populární pro své příznivé středomořské klima, 
zajímavé historické odkazy a bohatý kulturní a společen-
ský život. Jednou z největších výhod Malty je bezpečnost, 
kriminalita je téměř nulová. Střední školy na Maltě fungují 
na bázi britského systému, jsou tedy ve světě uznávané. V 
rámci programu „studium na střední škole“ na Maltě spo-
lupracujeme s renomovanou místní vzdělávací institucí, jež 
je jednou z nejdéle působících škol maltského souostroví. 
Školy na Maltě pro své studenty organizují pestré aktivity 
pro volný čas, sportovní turnaje a některé dokonce dispo-
nují vlastním plážovým klubem. Studenti si mohou vybrat 
studium na jedné ze tří prestižních středních škol, které 
navštěvovali i některé slavné osobnosti maltského politic-
kého života (např. bývalý prezident a premiér).

   Středoškolský systém na Maltě
Povinná školní docházka je na Maltě od 5 do 16 let. Malt-
ský systém se skládá ze tří stupňů, základní stupeň (do 11 
let), středoškolský (High Schools do 16 let) a vyšší středo-
školský (Senior High School do 18 let). Většina studentů 
na Maltě studuje na státních školách, 30% studentů na-
vštěvuje státní církevní školy nebo soukromé školy.

   Obecné schéma středoškolského 
systému na Maltě

Věk 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

Odpo-
vídající 
ročník 
na Maltě

7 8 9 10 11 12 13

Název  High School Senior High 
School

   �kolní rok
Školní rok se skládá ze tří trimestrů. První trimestr začíná v 
září. Poslední trimestr končí na konci června. Hlavní prázd-
niny mají studenti v létě, pak ještě přibližně třítýdenní prázd-
niny v průběhu Vánoc a Velikonoc. Většinou mívají studenti 
volno v polovině trimestru na dobu jednoho týdne.

1. Trimestr: září – prosinec = Autumn Term
2. Trimestr: prosinec  – březen = Spring Term
3. Trimestr: duben – červen = Summer Term

   Ceník programu High School na Maltě

   Cena zahrnuje:
• Školné včetně administrativních poplatků
• Ubytování v rodině s plnou penzí
• Aktivity
• Vyzvednutí na letišti
• Koordinátora, který je studentovi k dispozici po celou 

dobu studia
• Průběžné informace o průběhu studia
• Závěrečnou zprávu a dokumentaci ze školy

   Cena nezahrnuje:
• Náklady na letenku
• Náklady na místní dopravu
• Zdravotní pojištění
• Lekce angličtiny navíc, školní pomůcky, školní výlety, 

poplatky za zkoušky, atd.
• Doporučené kapesné EUR 200 / měsíc pobytu.

   Základní charakteristika programu 
High School na Maltě

Věk Ubytování

Typ školy
High School 11 – 16 hostitelské 

rodiny

Senior High 
School 16 - 18 hostitelské ro-

diny, rezidence

Angličtina 
minimální úroveň středně pokročilá 

(Intermediate)

min. délka studia 3 roky studia s průmě-
rem známek do 2,0

Studijní výsledky průměr známek na 
vysvědčení do 3,0

Minimální délka programu 1 trimestr (cca 3,5 měsíce)

Uzávěrka přihlášek do 30. 6. do 31. 10.

Začátek studia září leden

   Vyučování – předměty:
• High School – pro studenty od 11 do 16 let. 
Studenti studují anglický jazyk a literaturu, matematiku, pří-
rodní vědy a volí si další předměty z oblastí (evropské jazyky, 
humanitní vědy, obchod ad.)
• Senior High School – pro studenty od 16 do 18 let.
Student si vybírá dva předměty z těchto variant:
a) Angličtina a evropský jazyk (italština, francouzština, ruština) 
b) Účetnictví, ekonomika, počítače nebo matematika
c) Matematika, fyzika, počítače, chemie nebo biologie a 3 - 4 
předměty z human. předmětů, obchodu a vědních disciplín

Typ školy Věk Ubytování
Ceny v EUR

1 trimestr 2 trimestry
(září - březen)

2 trimestry
(prosinec - červen)

školní rok

High School, 
Senior High School 11 - 18 hostitelská rodina, 

jednolůžkový pokoj 4.700,- 8.600,- 8.400,- 12.400,-

High School, 
Senior High School 11 - 18 hostitelská rodina, 

dvoulůžkový pokoj 4.000,- 7.200,- 7.000,- 10.200,-

Studenti nad 16 let mohou navíc zvolit ubytování v rezidenci. Ceny rezidencí a hostelů vám rádi předáme.



22

Střední školy v Austrálii

S rozlohu téměř 7,7mil. km2 a populací 20,3 miliónů obyva-
tel patří Austrálie mezi státy s nejnižší hustotou osídlení. Na 
rozloze jen o něco menší než je rozloha Evropy žije méně 
než 20 miliónů obyvatel, tedy pouze dvakrát tolik co v Čes-
ké republice. Austrálie je, zejména pro nás středoevropany, 
jedno z nejúžasnějších míst na Zemi, které každého uchvátí 
svou krajinou, klimatem, faunou, flórou i životním stylem, 
tolik odlišným od toho našeho. Je to jedna z nejrozmanitěj-
ších zemí světa, kde najdete vše. Můžete navštívit tajuplné 
deštné pralesy v okolí Cairns či v UNESCO zapsaný Kaka-
du National Park, obdivovat největší monolit světa Uluru 
či dómy Kata Tjuta v rudém vnitrozemí, vyzkoušet si rych-
lou jízdu terénním vozem pustými pouštěmi středozápadu, 
zalyžovat si ve Snowy Mountains, prochodit hory a husté 
lesy Tasmánie nebo se potápět či šnorchlovat na korálových 
útesech v ráji podmořského světa Velkého bariérového úte-
su. Snad každému utkví v paměti tajemná červená barva 
všudypřítomného písku ve vnitrozemí, která je způsobena 
vysokým obsahem zoxidovaného železa v půdě. Tato hříčka 
přírody dokáže vytvářet po západu tropického slunce úžas-
né scenérie, které jsou přímo předurčené k zachycení fotoa-
parátem. Fascinující jsou také kresby domorodých obyvatel, 
tzv. Aborigines, kteří dnes tvoří méně než 1,6% populace 
Austrálie. Život v Austrálii je velice odlišný od toho evrop-
ského. Australané jsou velice otevření, přátelští a uvolnění a 
opravdu si umějí užívat svůj volný čas. Bez pobytu na pláži a 
procházek podél pobřeží si nikdo v Austrálii život představit 
nedovede. Australané milují slunění na pláži, plavání, sur-
fování, potápění a jsou vášniví sportovci. Sporty jako lední 
hokej, fotbal, volejbal či košíkovou však v Austrálii nečekejte. 
Národními sporty jsou ragby, kriket, golf, plavání a tenis.

   Obecné schéma středoškolského 
systému v Austrálii

Věk 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

Odpovídající 
ročník v Austrálii 8 9 10 11 12

Název Junior High School Senior High 
School

   Středoškolský systém v Austrálii
Střední škola v Austrálii trvá 5 let. První 3 roky jsou přechod-
né po základní škole (Elementary nebo  Primary School, kte-
rá trvá 7 let). V 9. a 10. ročníku dochází k částečné specia-
lizaci studentů, více se pak orientují na danou odbornost 
v posledních dvou ročnících. V úrovni Senior High School 
nabízí školy dva typy vzdělání – akademické a odborné. V 
každém ročníku si studenti zapíší 5 - 6 předmětů, přičemž 
pro 11. a 12. rok je zpravidla povinná pouze angličtina a 
ostatní předměty si mohou studenti zvolit dle svého uvážení. 
Studijní výsledky posledních dvou ročníků jsou započítány 
do závěrečného vysvědčení High School Certificate (obdo-
ba maturity), které je potřeba pro přijetí na univerzitu.

   Organizace školního roku
Výuka na středních školách v Austrálii je rozdělena do 4 ter-
mů. Začátek školního roku je na konci ledna nebo začátku 

února a konec v prosinci. Mezi termy jsou krátké prázd-
niny a velké letní šestitýdenní prázdniny jsou v prosinci a 
lednu. V průběhu termů jsou studenti průběžně hodno-
ceni a testováni a na konci školního roku obdrží výsledné 
vysvědčení. Počet studentů ve třídě na státních školách se 
pohybuje od 20 do 35 studentů, na soukromých školách 
od 10 do 25 studentů. Většina škol vyžaduje uniformu. 
Všechny školy poskytují studentům velmi kvalitní a pestré 
zázemí co se týká dalších aktivit (sport, umělecké kroužky 
a další činnosti). Na většině škol probíhá vedle klasického 
vyučování i výuka prezentace a správného mluveného pro-
jevu, čemuž Australané přikládají velkou váhu.

V různých státech Austrálie se Informace a detaily o prázd-
ninách, volnech, začátcích a koncích jednotlivých termů 
nepatrně liší. Přesně vám to rádi sdělíme při osobní kon-
zultaci nebo na vyžádání.

   Předměty
Některé předměty jsou vyučovány ve dvou úrovních obtíž-
nosti, například matematika dokonce ve třech (A, B nebo 
C). Zde je ukázka nabízených předmětů: English, Computer 
Studies, Japanese, Mandarin, French, Spanish, Technical 
Graphics, History, Geography, Music, Mathematics (Algeb-
ra, Calculus), Musical Theatre/Drama/Dance, Business Stu-
dies, Social Studies, Science (Physics, Chemistry, Biology), 
Religious Education, Art, Physical Education, Agriculture.

   Příklad typického dne na denní škole 
(tzn. s ubytováním v rodině):
08.30 – 08.45 Hom Room
08.45 – 10.00 Period 1 (Mathematics)
10.05 – 11:20 Period 2 (English)
11:25 – 12:40 Period 3 (Lunch)
12:45 – 14:00 Period 4 (Science)
14:05 – 15:20 Period 5 (Computer Studies)
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Střední školy v Austrálii

   Základní charakteristika programu 
High School v Austrálii

Věk Ubytování

Typ školy

Standard / 
Catholic Public 

Day School
13 – 18

hostitelská 
rodina

Private Day 
School 13 – 18 hostitelská 

rodina

Private Boar-
ding School 13 – 18 školní 

rezidence

Angličtina 
minimální úroveň středně pokročilá 

(Intermediate)

min. délka studia 3 roky studia s průmě-
rem známek do 2,0

Studijní výsledky průměr známek na 
vysvědčení do 3,0

Minimální délka programu 1 term (cca 3,5 měsíce)

Uzávěrka přihlášek do 31. 10. do 31. 5.

Začátek studia leden září

   Ubytování
Ubytování v hostitelské rodině zahrnuje plnou penzi – obě-
dový balíček (po-pá), plnou penzi (so,ne, svátky, prázdni-
ny). Studenti mohou využít školních obědů, ale na vlastní 
náklady. Ve školách se ceny obědů pohybují kolem AUD 
7 / oběd. Ubytování v rezidenci obsahuje plnou penzi. 
Všechny rezidence jsou o „term holiday“, Vánocích a Ve-
likonocích uzavřené (australští studenti odjíždějí do svých 
domovů). Zahraniční studenti jsou ubytováni po tuto 
dobu v hostitelských rodinách za příplatek.

   Víza
Do Austrálie je nutné vyřídit studentská víza. Všechny 
potřebné informace k vízům vám rádi podáme v našich 
kancelářích a s vízovou procedurou vám bezplatně po-
můžeme.

   Ceník programu High School v Australii

Typ školy Věk Ubytování
Ceny v AUD

1 term 2 termy 3 termy školní rok

Standard/Catholic 
Public Day Schools 13 - 18 hostitelská rodina 10.125,- 16.350,- 22.750,- 27.000,-

Private Day School 13 - 18 hostitelská rodina - - - 29.500,- až 41.500,-

Private Boarding School 13 - 18 školní rezidence - - - 44.000,-

   Cena zahrnuje:
• Školné včetně administrativních poplatků
• Ubytování v rodině (vč. prázdnin, svátků atd.) nebo v 

rezidenci s plnou penzí
• Vyzvednutí na letišti
• Koordinátora, který je studentovi k dispozici po celou 

dobu studia
• Průběžné informace o průběhu studia
• Závěrečnou zprávu a dokumentaci ze školy
• Učebnice (půjčení)
• Zdravotní pojištění OSHC

   Cena nezahrnuje:
• Náklady na letenku
• Náklady na místní dopravu
• Ubytování v rodině o prázdninách (pouze u rezidenční-

ho ubytování), ubytování o Vánocích (studenti bydlící 
v hostitelských rodinách – potřeba min. 4 týdny před 
Vánocemi zažádat o strávení Vánoc v dané rodině)

• Lekce angličtiny navíc, uniforma, školní pomůcky, škol-
ní výlety, poplatky za zkoušky, atd.

• Doporučené kapesné AUD 200 / měsíc pobytu.



24

Střední školy v Kanadě

Podobně jako USA patří i Kanada k nejvyspělejším zemím 
světa s rozvinutou ekonomikou a krásnou přírodou. Nád-
herné zalesněné národní parky či rozlehlé jezerní rezerva-
ce udělali z této země ráj všech milovníků přírody. Kanadu 
s populací kolem 32 mil. obyvatel tvoří 10 provincií a 3 
teritoria. Celková rozloha je více než 9 miliónů km2. Země, 
historie, obyvatelé a hospodářství každé z provincií i kaž-
dého teritoria jsou unikátní a Kanada je díky tomu velice 
pestrou zemí. V létě zde mohou denní teploty přesahovat 
35°C, zatímco v zimě mohou klesnout až k -25°C. Kanad-
ská vláda udržuje 38 národních parků a tisíce jezer. Tradič-
ní pohostinnost a vstřícnost k cizincům, úchvatná příroda 
a vynikající vzdělávací systém vedou k jasnému závěru, že 
Kanada uspokojí i ty nejnáročnější studenty.

   Obecné schéma středoškolského 
systému v Austrálii

Věk 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

Odpovídající 
ročník v Kanadě 7 8 9 10 11 12

Název Junior High 
School Senior High School

V Quebecku je střední škola o rok kratší (končí se roční-
kem 11). Studenti, kteří chtějí studovat univerzitu v Que-
becku musí absolvovat dvouletý program CEGEP.

   Studium a kanadský vzdělávací systém
V Kanadě najdeme dva odlišné školské systémy. Jeden je v 
provincii Quebeck a druhý v celém zbytku Kanady. Školní rok 
je rozdělen do dvou semestrů, od září do ledna a od února 
do června. Během školního roku získávají studenti dle svých 
studijních výsledků tzv. kredity, které tvoří základ pro úspěš-
né zakončení střední školy. Kanada nabízí dva typy vyučová-
ní – academic (větší stupeň pokročilosti) a general (základní). 
Academic programu se účastní studenti s úmyslem pokračovat 
ve studiu na některé z univerzit či colleges. General program 
si vybírají studenti, kteří chtějí po jeho ukončení nastoupit do 
práce popř. pokračovat ve studiu na post-secondary college. 

Školy v Quebecu dělí školní rok do tří termů. Termy jsou 
od září do prosince, od ledna do března a od března do 
června. Některé Public a Parochial Schools nabízejí Inter-
national Baccalaureate Program nebo výuku ve francouz-
štině. IB program uznává většina univerzit po celém světě, 
jako vstupní zkoušku pro přijetí ke studiu na univerzitě.

   Předměty
Povinné předměty jsou: English. Mathematics, Science 
(Physics, Chemistry, Biology), Social Science, Computer 
Studies. Volitelné předměty jsou z oborů: Arts, Languages, 
Theatre, Business, Technology.

   Víza
Pro studium na střední škole v Kanadě je potřeba zažádat 
o vízum. Podrobnosti týkající se žádosti o víza Vám rádi 
podáme v našich kancelářích.

   Základní charakteristika programu 
High School v Kanadě

Věk Ubytování

Typ školy

Public/Paro-
chial Schools 12 – 18 hostitelská 

rodina

Private Day 
Schools 12 – 18 hostitelská 

rodina

French Spea-
king Schools 13 – 17 hostitelská 

rodina

IB Program 12 – 18 školní 
rezidence

Angličtina 
minimální úroveň středně pokročilá 

(Intermediate)

min. délka studia 3 roky studia s průmě-
rem známek do 2,0

Studijní výsledky průměr známek na 
vysvědčení do 3,0

Minimální délka programu 1 semestr (cca 5 měsíců)

Uzávěrka přihlášek do 31. 5. do 30. 10.

Začátek studia září leden

   Ceník High School v Kanadě

Typ školy Věk Ubytování
Ceny v EUR

semestr 
(5 měsíců)

školní rok 
(10 měsíců)

Public/
Parochial 

High 
School

12 - 18 hostitelská 
rodina

9.650,- až 
13.500,-

20.000,- až 
28.000,-

Private 
Day 

Schools
12 - 18 hostitelská 

rodina - 26.000,- až 
44.000,-

Private 
Boarding 
Schools

12 - 18 školní 
rezidence - 46.000,- až 

56.000,-

Cena zahrnuje:
• Školné včetně administrativních poplatků
• Ubytování v rodině (vč. prázdnin, svátků atd.) nebo v 

rezidenci s plnou penzí
• Vyzvednutí na letišti
• Koordinátora, který je studentovi k dispozici po celou 

dobu studia
• Průběžné informace o průběhu studia
• Závěrečnou zprávu a dokumentaci ze školy

Cena nezahrnuje:
• Náklady na letenku
• Náklady na místní dopravu
• Ubytování v rodině o prázdninách (pouze u rezidenč-

ního ubytování), ubytování o Vánocích (studenti bydlí-
cí v hostitelských rodinách – potřeba min. 4 týdny před 
Vánocemi zažádat o strávení Vánoc v dané rodině)

• Lekce angličtiny navíc, uniforma, školní pomůcky, škol-
ní výlety, poplatky za zkoušky, atd.

• Doporučené kapesné CAD 300 / měsíc pobytu.
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