
Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství

Vážení zájemci,
právě se vám dostává do rukou katalog au pair a pracovních pobytů v zahraničí STUDYLINE, ve kterém najdete širokou nabíd-
ku au pair programů a studijně pracovních a pracovních programů. Pobyt v zahraničí je pro každého jedinečnou příležitostí jak 
získat kontakt s jinou kulturou a ještě více rozvinout svou nezávislost. Během pobytu se zdokonalíte v jazyce a zlepšíte si vyhlídky 
na perspektivní zaměstnání po návratu. V počátcích pobytu, kdy si budete zvykat na jiné prostředí, práci či kontakt s hostitelskou 
rodinou, zjistíte hodně o své osobnosti a schopnosti přizpůsobit se nové životní situaci. Kromě toho detailně poznáte vybranou 
zemi, její obyvatele, kulturu, přírodu i historii. Spojíte tak příjemné s užitečným. 

Na stránkách  tohoto katalogu naleznete širokou nabídku au pair programů v Evropě a USA, studijně pracovních a čistě pracov-
ních programů v Austrálii, Novém Zélandu, Velké Británii, Irsku, Maltě, Kanadě a USA. Ať už se rozhodnete pro jakýkoli z těchto 
programů, při pobytu v zahraničí poznáte nejen kulturu a život v dané zemi, ale díky kolegům v práci, spolubydlícím z různých 
koutů světa či soužití s hostitelskou rodinou budete mít příležitost seznámit se s často naprosto odlišnými kulturami jejich zemí. 

Nabídka programů agentury STUDYLINE v tomto katalogu byla pečlivě sestavena na základě našich dlouholetých zkušeností 
a úspěšné spolupráce s našimi partnerskými agenturami v zahraničí, s nimiž již řadu let úspěšně spolupracujeme a společně se 
snažíme programy rozvíjet tak, aby našim zájemcům co nejlépe vyhovovaly. Naší snahou je uspokojit jak zájemce s omezenými 
finančními možnostmi, tak i zájemce hledající exotiku ve vzdálených zemích. Tomu odpovídá široká škála nabízených programů. 
Místo pobytu, délku, typ programu, případně studium, ubytování, víza a další požadavky řešíme individuálně na míru dle přání 
a potřeb každého zájemce.

Věříme, že pro vás bude katalog přínosný, a že v něm najdete informace potřebné k rozhodnutí realizovat svůj pobyt v zahraničí, 
ať už chcete jet jako au pair či na studijně pracovní pobyt či čistě pracovní pobyt. Pro konkrétnější informace nás kontaktujte a při-
jměte pozvání k informativní schůzce v jedné z našich kanceláří v Praze, Brně, Plzni, Liberci nebo Olomouci. Rádi vás uvidíme.

Rozhodnutí odcestovat do zahraničí je na Vás, my Vám s realizací tohoto rozhodnutí rádi pomůžeme. 

Na setkání s Vámi se těší tým agentury STUDYLINE.

Úvodem



2

      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 infor-
mací 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 vyslechneme a na základě jeho představ pak 
individuálně připravujeme jeho pobyt v zahraničí 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 „na 
zkušenou“ 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. 

      Myslíme i na Vaše příbuzné a známé 
Pro Vaše příbuzné a známé, kteří mají zájem Vás během 
pobytu navštívit, zajistíme případná turistická víza, letenky  
a ubytování za výhodných podmínek.

      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?
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Au pair programy v Evropě

      Kdo je au pair?
Au-pair je svobodná dívka bez závazků, která přijíždí 
do cizí země za účelem pomoci v rodině s péčí o děti 
a pomoci v domácnosti. Pozice au-pair není chápána v 
zahraničí jako práce či zaměstnání. Rodinou je obvykle 
brána spíše jako starší sestra jejich dětí. Program au-pair 
v zahraničí je určený pro mladé dívky od 19 let, které 
mají zkušenosti s péčí o děti a rády by se zdokonalily v ci-
zím jazyce. Pro chlapce je možné vycestovat jako au-pair 
pouze na roční pobyt do Velké Británie.

      Délka pobytu
Většina rodin hledá au-pair na jeden rok či déle a 
nerada mění au-pair častěji. Do některých zemí se může 
au-pair přihlásit i na kratší dobu, např. během letních 
prázdnin. Dobu pobytu, kterou vyplníte v registračním 
formuláři, byste měla dodržet. Průměrná doba, za 
jakou dívky umisťujeme do rodin, je od 2 do 8 týdnů. 
Vždy záleží na konkrétní žádosti. Doporučujeme proto 
podat žádost minimálně dva měsíce před plánovaným 
odjezdem. Začátkem roku může trvat nalezení rodiny 
trochu déle.

      Život s rodinou
Au-pair je hostem rodiny, kterému je zajištěno ubytování 
ve vlastním pokoji (výjimkou bývají prázdniny, kdy 
rodiny často odjíždějí mimo domov a au-pair může být 
požádána, aby sdílela společný pokoj s dětmi), plná 
penze, týdenní kapesné a zázemí hostitelské rodiny. Na 
oplátku au-pair rodině pomáhá s dětmi a domácími 
pracemi. Au-pair není student. To znamená, že do školy 
chodí ve svém volném čase a dle možností vzhledem 
k povinnostem k hostitelské rodině. Au-pair pobyt 
nejsou prázdniny, a tudíž “pomoc” rodině musíte brát s 
maximální zodpovědností. Hned na začátku pobytu se 
s rodinou domluvte na jejich pravidlech a požadavcích. 
Protože se snažíme, aby vaše začátky během au-pair 
pobytu byly co nejsnadnější, dostanete od nás manuál 
plný užitečných informací a rad.

      Jazykové znalosti
Žadatelé o au-pair pobyt musí mít alespoň základní 
znalost jazyka vybrané země. Znalosti by měly stačit na 
přivolání pomoci v případě nebezpečí, na nákup osob-
ních potřeb nebo pro případ, že se ztratíte. Pro anglic-
ky mluvící au-pair se naskytuje příležitost pobytu v celé 
Evropě. Do Francie je vyžadováno potvrzení o studiu 
francouzštiny.

      Povinnosti au pair
Au-pair zpravidla pracuje 25 – 30 hodin týdně. Pracovní 
hodiny jsou flexibilní a záleží na dohodě s hostitelskou 
rodinou. O prázdninách vás rodina může požádat o delší 
pracovní dobu. Hlavní povinnosti au-pair jsou: pomoc s 
dětmi – s dětmi si budete hrát, dělat s nimi domácí úkoly, 

budit je, vodit, případně vozit do a ze školy, připravovat 
pro ně jídlo atd. (au-pair nesmí za žádných okolností 
dítě uhodit nebo je nechat bez dozoru), babysitting 

– večerní hlídání dětí, rodina může babysitting po au-
pair požadovat dvakrát až třikrát týdně, a lehké domácí 
práce – můžete pomáhat s žehlením, praním, umýváním 
nádobí, vysáváním, stlaním postelí, uklízením pokojů dětí, 
popřípadě vařením.

      Typy au pair programů

Au pair - je klasický program, při kterém au pair 
pracuje 25 až 30 hodin týdně a k tomu může být rodinou 
požádána 2 - 3x týdně o babysitting. Au pair má nárok 
na min. 1,5 dne volna týdně + 2 týdny placené dovolené 
za 12 měsíců pobytu.

Au pair + - náplň práce i podmínky pro tento program 
jsou shodné s programem Au pair. Jediný rozdíl je 
v pracovní době, která je u Au pair + 35 až 38 hodin 
týdně.

Mother ś HELP - tento program je určený pro 
dívky, které buď mají dlouhodobé zkušenosti s péčí 
o děti nebo mají vzdělání v oborech souvisejících 
s péčí o děti (zdravotní sestry, pedagožky, psycholožky 
atd.) a pokročilou znalost angličtiny. Au pair pracuje 
v tomto případě 40 až 45 hodin týdně a pracovní 
náplň je také obsáhlejší než u au pair -  kromě péče 
o děti au pair daleko více pomáhá s domácími pracemi. 
Rodina s au pair sepisuje pracovní smlouvu, kde je 
specifikována pracovní doba, mzda, povinnosti au pair 
a další důležité podmínky. Z platu pak au pair odvádí 
daně a pojištění. 
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Au pair programy v Evropě

     Au pair pobyty během léta
Na letní pobyty neregistrujeme chlapce! Au-pair by měla 
být schopna odjet koncem května nebo začátkem června a 
měla by v rodině zůstat do poloviny či konce září. Žádost 
pak musí podat nejpozději do konce března. Schopnosti 
au-pair pro letní pobyty: výborná znalost jazyka, bohaté 
zkušenosti s dětmi, řidičský průkaz. Jakékoli další certifikáty 
jsou vítány a zvětšují šance na umístění.

      Kapesné
Minimální kapesné dané zákony jednotlivých zemí najde-
te u každé konkrétní země. Na skutečnou výši kapesné-
ho má vliv několik faktorů. Záleží na lokalitě, kde rodina 
žije, na škále povinností, které musí au-pair vykonávat a 
na časovém vytížení. Kapesné bude au-pair nabídnuto 
ve formuláři s detaily o rodině, který žadatelce o au-pair 
pobyt předáme. Au-pair si hradí dopravu do cílové země 
a zpět. Doporučujeme vézt s sebou kapesné ve výši oko-
lo € 150 na dobu, než au-pair dostane první kapesné od 
rodiny. Au-pair si hradí spotřební zboží k vlastní potřebě 
sama.

      Volný čas
Obecně platí, že au-pair má mít minimálně 1,5 dne volna 
týdně a jeden celý volný víkend v měsíci. U ročního po-
bytu máte nárok na dva týdny dovolené. Ostatní volno 
záleží na domluvě au-pair s rodinou. Pokud chce au-pair 
navštěvovat jazykové kurzy, musí k  tomu využívat osob-
ní volno. Většina jazykových škol nabízí výuku několikrát 
denně (ráno, v poledne, večer). 

      Jazykové kurzy
Ve většině zemí není návštěva jazykových kurzů povinná. 
Školné si zpravidla hradí au-pair sama z kapesného. V ně-
kterých zemích mohou rodiny na kurzy přispívat. S výbě-
rem vhodné školy pomůže au-pair rodina po příjezdu. V 
létě jsou téměř všechny školy zavřené, a proto nezajišťu-
jeme prázdninové pobyty s návštěvami kurzu (výjimkou 
je au-pair v Irsku). Na závěr kurzu dostanete potvrzení o 
dosažené úrovni jazyka a můžete složit zkoušky pro zís-
kání některého z mezinárodních certifikátů. Pro au-pair 
ve Francii, Švédsku a USA je účast na kurzu povinná.

      Zdravotní pojištění
Pokud odjíždíte dobu na kratší než 6 měsíců, musíte si 
hradit povinné zdravotní pojištění v ČR. Odjíždíte-li na 
delší dobu než 6 měsíců, můžete si v ČR pojištění odhlá-
sit a zároveň si musíte zaplatit pojištění v zahraničí. Po 
návratu do ČR se znovu přihlásíte a prokážete, že jste 
měli zaplacené pojištění v zahraničí. Nezávisle na délce 
pobytu našim klientům doporučujeme uzavřít před od-
jezdem do zahraničí cestovní pojištění, které může zahr-
novat i pojištění storno poplatků, zavazadel a odpověd-
nosti za škodu. Spolupracujeme s mezinárodně působící 
pojišťovnou Allianz, která poskytuje roční tarify za velmi 

přijatelné ceny, a to současně se skvělými podmínkami. 
Více informací o zdravotním pojištění v zemích EU najde-
te na adrese www.cmu.cz.

      Doprava
Pro naše klienty zajišťujeme jak mezinárodní autobusové 
jízdenky tak i letenky. Při koupi letenky je vhodné přihléd-
nout k délce pobytu v zahraničí. Do zemí EU můžete vy-
užít jednosměrné nebo zpáteční letenky. Před definitivní 
koupí letenky radíme promyslet si její typ. Jednosměrnou 
letenku doporučujeme, pokud víte, že zpět do ČR během 
následujícího roku nepojedete. Pokud ale víte, že se bě-
hem roku domů podíváte, cenově výhodnější variantou 
je zpáteční letenka. Pozor, v případě koupě obousměrné 
letenky a pobytu v zahraničí delším než jeden rok Vám 
zpáteční let propadne bez náhrady!

      Víza
Od vstupu ČR do EU 1. 5. 2004 nepotřebují občané                  
ČR do většiny zemí EU víza. V některých zemích Vás buď 
rodina zaregistruje na policii nebo si vyřídíte pracovní 
povolení v místě pobytu. Detaily najdete v katalogu 
u jednotlivých zemí.

Ceník au pair programů v Evropě v Kč

Pozor, registrační poplatek 600 Kč je splatný při podání přihlášky do 
programu a je nevratný.

* Cena je za au pair pobyt se studiem (6 lekcí / týden) a může se měnit 
v závislosti na změnách kurzu €. Tyto pobyty je možné absolvovat v délce 
3 až 12 měsíců. Více informací naleznete na straně 7.

Typ au pair pobytu v zahraničí:
Registrační
poplatek

Cena pobytu

Au pair pobyt dlouhodobý 
(6 - 12 měsíců pobytu) 600,- 2.000,-

Au pair pobyt na 3 měsíce
(v průběhu letních prázdnin) 600,- 3.000

Au pair se studiem
(pouze v Irsku) 600,- 26.500,- *
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Dokumenty k registraci, průběh vyřizování

      Dokumenty k registraci
• Registrační formulář - ke stažení na webových stránkách 

www.studyline.cz nebo Vám ho rádi zdarma zašleme.

•    Fotografie pasového formátu – 1x do registračního for-
muláře a další 1 - 4 dle země pobytu.

•    Lékařské potvrzení – předtištěný formulář vyplní Váš 
obvodní lékař. 

• Tři reference - všechny na předtištěných formulářích, 
které daná osoba vyplní a doprovodí psaným textem. 
Pokud osoba neovládá jazyk dané země, vyplní refe-
renci v češtině, vy ji poté přeložíte na zvláštní stránku 
a přiložíte k referenci. Jedna reference je hlavní - cha-
rakterová. Vyplňuje ji učitel nebo zaměstnavatel, v žád-
ném případě to nesmí být rodinný příslušník. Další dvě 
se týkají Vašich zkušeností s dětmi. Např. hodnocení 
z letních táborů, školek, sousedů, kterým jste děti hlí-
dali, atd. I u této reference jsou preferováni referující 
mimo řady vašich rodinných příslušníků. Ovšem pokud 
máte např. tetu, která má děti výrazně mladší něž jste 
vy a často jí je hlídáte nebo jinak pomáháte se o ně sta-
rat, můžete ji také jako referující použít. Všechny refe-
rence obsahují jméno, adresu a telefon, případně email 
referujícího. Upozorněte prosím tyto referující osoby, 
že mohou být kontaktovány, aby potvrdily správnost 
uvedených informací.

•  Dopis rodině – měl by být napsán v přátelském duchu 
a obsahovat základní informace o vás, vaší rodině, po-
případě městě, kde žijete, vašem vzdělání atd. Vysvět-
lete, proč chcete jet do dané země a informujte rodinu 
o všech zkušenostech s dětmi, které jste získala. Rozsah 
dopisu by měl být cca na jednu stránku formátu A4. Ne-
zapomeňte, že dopis je jednou z nejdůležitějších částí 
vaší žádosti.

• Koláž z fotek – asi 4 - 5 fotek nalepte na  stránku A4 
a jednoduše popište obsah fotek. Na fotkách byste měla 
být vy ve společnosti dětí, případně vaší rodiny. Napro-
sto nevhodné jsou fotky se skleničkami a lahvemi alko-
holu. Fotky v plavkách se také nedoporučují.

•  Kopie pasu – zadní stránka s fotografií.

•   Výpis z rejstříku trestů – nemusí být přeložený. Výpis 
získáte na počkání na kterémkoliv úřadě veřejné správy, 
kde mají službu Czech Point.

•  Certifikáty – jakékoliv certifikáty týkající se vzdělání či 
dovedností, kterými vládnete ( jazykové certifikáty, prv-
ní pomoc, výhry v soutěžích atd.).

Do některých zemí se vyžadují další dokumenty, které jsou 
uvedené  v tomto katalogu v tabulce u každé země.  Au-pair 
pobyty v zahraničí zajišťujeme celkem v deseti zemích, kte-
rými jsou: USA, Velká Británie, Irsko, Německo, Rakousko, 
Španělsko, Itálie, Francie, Nizozemsko a Švédsko.

     Průběh vyřizování
• Vyplnění formulářů a kompletace všech dokumentů.

• Doručení dokumentů na některou z našich poboček 
(poštou či osobně) a zaplacení registračního poplatku 
600,- Kč (osobně nebo složenkou typu C). Po převzetí 
kompletní žádosti naší agenturou vše zasíláme partner-
ské agentuře v zahraničí, která podle vašich požadavků 
a schopností hledá rodinu.

• Nabídka rodiny – naše partnerská agentura nám za-
šle formulář s informacemi o rodině, která o vás proje-
ví zájem. V tomto formuláři naleznete veškeré detaily 
o rodině: povinnosti, které budete muset vykonávat 
a aktuální informace o rodině (počet dětí, jejich věk, 
náboženství, koníčky, kde žijí, jaké vám poskytnou zá-
zemí a kapesné). 

• Telefonát s rodinou – vy i rodina máte jedinečnou mož-
nost dozvědět se o sobě co nejvíce než se definitivně 
rozhodnete, zda spolu chcete spolupracovat. Proto je 
velmi důležité projevovat během telefonátu snahu do-
zvědět se co nejvíce o dětech a rodině. Není důležité, 
zda mluvíte gramaticky správně, ale zda se snažíte co 
nejvíce komunikovat a projevujete opravdový zájem 
o děti a rodinu.

• V momentě, kdy se dohodnete s konkrétní rodinou, 
doplácíte druhou část poplatku a připravujete se na 
odjezd.  Hradíte jízdenku nebo letenku a cestovní po-
jištění.

• Před odjezdem dostanete informační manuál, který 
obsahuje informace o rodině, kontakty na naši part-
nerskou agenturu a další užitečné informace.



Au pair pobyty ve Velké Británii
Au pair Au pair + Mother`s HELP

Věk dívky 19 - 27 let, chlapci 20 – 27 let dívky 19 - 27 let, chlapci 20 – 27 let dívky 20 – 30 let

Délka pobytu  3 měsíce v létě  - 24 měsíců, chlapci 12 - 24 měsíců min. 12 měsíců

Pracovní doba 25 - 30 hodin / týden 30 – 35 hodin / týden 40 – 45 hodin / týden

Výše kapesného min. £ 65 / týden min.£ 85 / týden £ 140 – 160 / týden 

Jazykové znalosti mírně pokročilá AJ mírně pokročilá AJ komunikativní AJ
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Au pair ve Velké Británii

Přihlášky na au pair pobyty během léta přijímáme nejpozději do konce března!

      Velká Británie
Kde jinde byste se chtěli nejlépe naučit anglicky než 
ve Velké Británii?! Kromě ideálního místa na výuku 
angličtiny Británie také nabízí nádherný venkov, vel-
ká historická i průmyslová města či malebná městeč-
ka, proměnlivé počasí a samozřejmě spoustu tradic 
v podobě černých taxíků, double deckerů, červených 
telefonních budek, skvělého čaje a sušenek zvaných 
cookies, vánočního pudinku či nezapomenutelných 
uniforem místní policie. A že si Britové na tradice ne-
smírně potrpí se budete moci přesvědčit i při krátké 
návštěvě. Velká Británie se skládá ze čtyř samostatných 
zemí - Anglie, Wales, Skotsko a Severní Irsko. Hlavním 
městem je Londýn, ale za návštěvu jistě stojí i spousta 
dalších měst jako je druhé největší město a rodiště De-
peche Mode - Birmingham či univerzitní Cambridge 
a Oxford, fotbalový Manchester, nádherný Edinburgh, 

porcelánem a omáčkou proslavený Worcester atd. Po-
kud Británii navštívíte, rozhodně nebudete litovat. 

      �kola
Ve Velké Británii není školní docházka povinná. Vět-
šina au pair však během pobytu studuje na lokálních 
jazykových školách. Během studia máte možnost složit 
některou z mezinárodních zkoušek – FCE, CAE, CPE, 
TOEIC, IELTS. Kurzy většinou probíhají 2x týdně po 
dvou lekcích. Školné, které se může pohybovat mezi 
£ 300 až £ 500 / 3 měsíce. Studium si au pair hradí 
většinou sama. Výše školného závisí na intenzitě studia 
a na lokalitě. Školu si au pair zpravidla vybírá až po 
příjezdu. S jejím výběrem jí  může pomoci hostitelská 
rodina.
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Přihlášky na au pair pobyty během léta přijímáme nejpozději do konce března, na Au pair se studiem do konce dubna!

Au pair Mother`s HELP Au pair se studiem

Věk 19 - 27 let 22 – 35 let 18 – 24 let

Délka pobytu 3 - 12 měsíců min. 12 měsíců 3 - 12 měsíců

Pracovní doba 30 - 35 hodin / týden 40 – 50 hodin / týden 25 – 35 hodin / týden

Výše kapesného € 80 - 120 / týden € 230 – 280 / týden min. € 80 / týden 

Jazykové znalosti středně pokročilá AJ komunikativní AJ středně pokročilá AJ

Au pair pobyty v Irsku

3 měsíce € 800,- 5 měsíců € 1.050,- 

3 měsíce – léto € 1.050,- 6 měsíců € 1.260,- 

4 měsíce € 880,- 12 měsíců € 2.400,- 

Au pair v Irsku

Cena programu Au pair se studiem

Au pair se studiem - náš tip!

Mother’s HELP – od našich kolegů nebo od rodiny dosta-
nete informace o místních jazykových školách a záleží jen 
na Vás, zda budete mít chuť a čas studovat. Výše školného 
je závislá na intenzitě studia a lokalitě.
Au pair se studiem - školné si hradí au pair sama ještě před 
odjezdem do Irska. Škola je 2x týdně po 3 lekcích (celkem 
6 lekcí týdně). Maximální počet studentů ve třídě je 15.

      Irsko
Irsko se rozkládá na 85 % ostrova západně od Velké Bri-
tánie s populací 4, 2 milionu obyvatel. Je to bujný zelený 
ostrov s množstvím domků s doškovými střechami a hos-
půdek plných humoru, poezie a hudby. Irové jsou hrdí na 
svůj keltský původ, a proto se zde téměř na každém kroku 
setkáte s ukázkami keltských tradic od tradiční hudby až 
po megalitické památky. Velkou tradici má v Irsku také li-
terární umění, vždyť která země se může pochlubit tím, že 
vychovala čtyři nositele Nobelovy ceny za literaturu? Byli 
jimi spisovatelé G. B. Shaw, W. B. Yeats, S. Beckett a S. 
Heaney. Irsko považují turisté za jednu z nejpříjemnějších 
zemí hlavně díky přátelské a dobrosrdečné povaze míst-
ních obyvatel. Hlavní město Irska - Dublin s 1, 5 milionem 
obyvatel vyzařuje přátelskou atmosféru. Je to město plné 
hospůdek a zároveň město umění a kultury, kde žijí velmi 
otevření a dobrosrdeční lidé. Město se nachází na východ-
ním pobřeží ostrova a je obklopeno mořem z jedné strany 
a horami ze strany druhé.

      Au pair se studiem
Na tento program máme velice pozitivní ohlas od našich 
au pair. Při vyhledávání rodin spolupracujeme se školou 
v Dublinu, která má s touto činností více než 40-ti leté 
zkušenosti. Škola pomáhá i s případnou změnou rodiny. 
Pouze u letních pobytů škola nezaručuje výměnu rodiny. 
Rodina je již dopředu seznámena s faktem, že budete 2x 
v týdnu navštěvovat školu a ví, že ve dnech kdy budete 
mít školu, bude Vaše pracovní doba do 13:00 hodin. Vel-
kou výhodou tohoto pobytu je, že i v případě letního po-
bytu chodíte 2x týdně do školy (na rozdíl od ostatních 
zemí). Au pair se studiem během léta probíhá od 15. 6. 
(30. 6.) do 15. 9. (30. 9.). Registrační formuláře a další 
dokumenty potřebné k registraci nám musíte dodat do 
konce dubna. Pro program Au pair se studiem je nutné 
vyplnit jiné formuláře. Tyto formuláře Vám rádi pošleme 
na vyžádání. 

      �kola
Au pair – záleží na každé au pair, zda si po příjezdu do 
Irska najde školu, kde bude studovat. Školné si au pair 
hradí sama. Po příjezdu na místo pobytu Vám naši kole-
gové nebo rodina poskytnou bližší informace o lokálních 
jazykových školách. Výše školného je závislá na intenzitě 
studia a lokalitě.
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Au pair v Nizozemsku

Au pair

Věk 19 - 26 let

Délka pobytu 6, 9, 12 měsíců

Pracovní doba 30 hodin / týden 

Výše kapesného min. € 300 / měsíc

Jazykové znalosti angličtina, případně němčina na komunikativní úrovni

Au pair ve �védsku

Au pair

Věk 19 - 26 let

Délka pobytu 12 měsíců

Pracovní doba 25 – 30 hodin / týden 

Výše kapesného 3500 SEK / měsíc

Jazykové znalosti  komunikativní AJ, případně švédština

Další dokumenty 1 pasová fotografie, doklad o úrovni AJ

Au pair pobyty ve �védsku

Au pair pobyty v Nizozemsku

      Nizozemsko
Nizozemsko (Nederland) byl nejprve geografický pojem. 
V minulosti označoval nízko položená území (“Neder-
landen”) kolem široké delty řeky Rýna, Maasy a Šeldy 
severozápadně od Kolína nad Rýnem, pro rozlišení od 
výše položeného území jihovýchodně od tohoto města 
(“Over-landen”). Celé Nizozemsko leží pod úrovní moře 
a jedině systém hrází a odčerpávacích stanic zajišťuje, že 
není zaplaveno. Nizozemsko je konstituční monarchie s 
parlamentním systémem. Symbolem Nizozemska jsou 
větrné mlýny a tulipány. Oblíbené je zde cestování na ko-
lech. Hlavním městem je Amsterodam, jehož téměř polo-

vina obyvatel je mladší 30-ti let a obyvatele Amsterodamu 
jsou známí svými liberálními postoji. Další známá města 
jsou Rotterdam – největší přístav a Haag – sídlo vlády.

      �kola
V Nizozemsku není školní docházka povinná. Většina au 
pair však během pobytu studuje holandštinu nebo anglič-
tinu. Školné si hradí au pair sama z kapesného, avšak velká 
část rodin svým au pair na školné přispívá. Výše školného 
je závislá na intenzitě studia a lokalitě.

      �védsko
Švédsko je severská země s nejvyšší životní úrovní 
v Evropě. Na území Švédska je 16 národních parků 
a velké množství vodopádů a peřejí. Hlavním městem 
Švédska je Stockholm, který se ne náhodou nazývá Be-
nátkami severu. Leží totiž na 14 ostrovech a je protkán 
nesčetnými kanály, v jejichž čisté vodě lze uprostřed 
města lovit ryby nebo se v létě koupat. Nejčastějším 
místem pobytu našich au pair je okolí města Malmö, 
což je třetí největší město Švédska. Švédsko je konsti-
tuční monarchie s 24 správními kraji.

      �kola
Ve Švédsku je povinná návštěva kurzů švédštiny. Školné   
hradí au pair hostitelská rodina a do kurzu ji zaregistruje 
ještě před jejím příjezdem. 

      Povolení k pobytu
Po příjezdu do Švédska je nutné se zaregistrovat na míst-
ním imigračním úřadě (The Swedish Migration Board Offi-
ce). Je potřeba s sebou přinést pozvání od hostitelské rodi-
ny, potvrzení o přijetí ke studiu švédštiny a cestovní pas. S 
těmito formalitami Vám bude asistovat hostitelská rodina. 
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Au pair pobyty v Německu
Au pair

Věk dívky 19 –24 let, chlapci 20 – 24

Délka pobytu 6 - 12 měsíců

Pracovní doba 30 hodin / týden

Výše kapesného min. € 260 / měsíc

Jazykové znalosti komunikativní NJ

Bonus 4 týdny placené dovolené (u ročního pobytu) a zdravotní pojištění

 Au pair pobyt v Německu můžete absolvovat pouze jednou. Opakovaná účast není možná.

Au pair

Věk 19 - 28 let

Délka pobytu 6 - 12 měsíců

Pracovní doba 25 – 30 hodin / týden 

Výše kapesného min. € 358 / měsíc

Jazykové znalosti komunikativní NJ

Další dokumenty potvrzení o studiu NJ

Bonus 4 týdny placené dovolené (u ročního pobytu)

Au pair v Německu

Au pair v Rakousku

Au pair pobyty v Rakousku

      Německo
Německo je jednou z ekonomicky nejvyspělejších zemí 
světa. Zároveň je také zemí s bohatou kulturní tradicí, 
mnoha historickými památkami a turistickými atrakcemi. 
Němčina je jazykem klasických myslitelů a umělců od 
Luthera, Goethe a Schillera až k Mozartovi a Beethovenovi. 
Němčina je mateřskou řečí více než 110 milionů Evropanů 
a tím je nejpoužívanějším jazykem v Evropě. Hlavním 
městem sjednoceného Německa je Berlín. Přesto, že se v 
posledních letech v Berlíně stále něco nového staví, zůstává 
zeleným městem s rozsáhlými parky a promenádami.

      Pracovní povolení
Po příjezdu do hostitelské rodiny je nutné se registrovat 
na městském úřadu a vyřídit pobytové a pracovní povolení 
na cizineckém a pracovním úřadu. Hostitelská rodina Vám 
s vyřízením příslušných formalit ráda pomůže. 

      �kola
V Německu není studium němčiny u au pair pobytů povin-
né. Školné si hradí au pair sama z kapesného, velká část 
rodin však svým au pair na školné přispívá. Výše školného 
je závislá na intenzitě studia a lokalitě. Cena kurzů činí v 
průměru € 150,- / měsíc.
 

      Rakousko
Rakousko je zemí s překrásnou alpskou krajinou. Kromě 
toho láká tato země turisty také svými historickými a kultur-
ními památkami. Stejně jako u au pair pobytů v Německu je 
velkou výhodou krátká vzdálenost od domova. Pro au pair 
v Rakousku je třeba vyplnit jiné formuláře než do ostatních 
zemí. Tyto formuláře Vám rádi pošleme na vyžádání.

      �kola
V Rakousku není studium němčiny u au pair pobytů povin-
né. Školné si hradí au pair sama z kapesného, velká část 

rodin však svým au pair na školné přispívá až 50%. Prů-
měrná cena studia je cca 80 EUR / měsíc.

      Pracovní povolení
Je potřeba získat pracovní povolení. Při návštěvě místního 
úřadu budete potřebovat smlouvu s rodinou (dostane-
te od rodiny), potvrzení od rakouských úřadů tzv. AMS 

- Arbeitsmarktservice (dostanete od rodiny), 1 fotografii 
pasového formátu, kopii rodného listu, výpis z rejstříku 
trestů, OP, potvrzení o zajištění zdravotního pojištění.
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Au pair ve Francii

Au pair pobyty ve Francii
Au pair

Věk 19 – 28 let

Délka pobytu 6 - 24 měsíců

Pracovní doba 30 hodin / týden

Výše kapesného min. € 80 / týden

Jazykové znalosti komunikativní FJ

Bonus 2 týdny placené dovolené (u ročního pobytu)

Au pair ve �panělsku

Au pair

Věk 19 – 27 let

Délka pobytu 6 - 12 měsíců

Pracovní doba 25 - 30 hodin / týden 

Výše kapesného min. € 65 / týden

Jazykové znalosti komunikativní AJ v kombinaci se základy ŠJ nebo komunikativní ŠJ

Au pair pobyty ve �panělsku

Celoroční dovolená – staňte se au pair na některém 
ze španělských ostrovů   (MALLORCA, IBIZA, …)

      Francie
Francie je zemí vína, módy, úspěšných filmových komedií, 
ale také překrásného a nepoškozeného venkova, starých 
hradů a zámků, kterými je tato země poseta. Jako v koléb-
ce francouzského jazyka se lze pouze ve Francii naučit nej-
čistší podobě tohoto celosvětově používaného jazyka. Od 
středověké slávy Notre-Dame až po moderní chaos Centre 
Pompidou znamená Paříž vzácnou a ojedinělou skladbu 
moderní i staré architektury. Tento kontrast můžete nejvíce 
vidět v Louvre, kde je jako poslední výkřik moderní techniky 
posazena skleněná pyramida přímo do prostředí klasických 

renesančních budov bez narušení architektonického cítění. 
Eiffelova věž, muzea, oba břehy řeky Seiny nebo nespočet 
krásných zámků a hradů v okolí Paříže nabízejí námět k od-
polednímu výletu, či krátké procházce městem.

      �kola
Ve Francii je školní docházka pro au pair povinná. Škol-
né si hradí au pair většinou sama a jeho výše se pohybuje 
v průměru okolo  € 150 / měsíc. Výše školného je závislá 
na intenzitě studia a lokalitě.

      �panělsko
Španělsko to je slunce, moře, písek a temperamentní 
Španělé. Země obdařená sluncem, překypující boha-
tou kulturou, historií, uměním a flamenkem. Španěl-
sko nabízí bohaté přírodní rozmanitosti: pohoří na se-
veru, zelené pláně ve středu a překrásné pláže podél 
pobřeží. Ve starých románských městech sousedí tra-
diční katedrály s moderními budovami, typická středo-
zemní kuchyně se zde snoubí s fast food restauracemi, 
fotbalové zápasy vyvolávají stejnou vášeň jako zápasy 
býčí, diskotéky střídají parkety s flamenkem, tradič-

ní španělští mistři jsou v harmonii s moderními jako 
Piccaso a Salvador Dalí. Je to země, kde se evropská 
tradice nenásilně mísí s maurskou kulturou. Španělsko 
je skutečně unikátní a magické místo, které stojí za to 
poznat. 

       �kola
Ve Španělsku není studium španělštiny u au pair pobytů 
povinné. Školné si hradí au pair sama z kapesného. Výše 
školného je závislá na intenzitě studia a lokalitě.
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Au pair

Věk 20 - 28 let

Délka pobytu 6 - 12 měsíců

Pracovní doba 30 hodin / týden

Výše kapesného min. € 70 / týden

Jazykové znalosti základy italštiny, komunikativní angličtina 

Další dokumenty 2x pasová fotografie, životopis

Au pair v Itálii

Au pair pobyty v Itálii

půlroční až roční pobyt. Velice často se nám daří umisťovat 
au pair s dobrou angličtinou. Mají totiž šanci být umístěny 
do rodiny, kde bude jejich hlavní povinností vyučovat děti 
cizím jazykům.

      �kola
V Itálii není studium italštiny u au pair pobytů povinné. 
Školné si hradí au pair sama z kapesného, velká část rodin 
však svým au pair na školné přispívá. Cena kurzů činí v 
průměru € 200,- / měsíc.

      Itálie
Itálie je země mnoha tváří se svým zvláštním kouzlem. 
Dokáže být stejně jako její obyvatelé okouzlující, tempe-
ramentní a nespoutaná a zároveň hašteřivá a impulzivní. 
Je to země zalitá sluncem, v jejímž vzduchu se mísí vůně 
prohřátého moře a chladný horský vzduch z Alp. Vynechat 
nelze ani nejznámější ostrovy – Sardinii, Sicílii, Capri, Elbu 
a Ischii. Za návštěvu stojí kromě hlavního města �íma i uni-
kátní Benátky nebo Pisa. Proslulá je Itálie také díky svojí 
lehké a jednoduché kuchyni a samozřejmě fotbalu, který 
je národním sportem. V Itálii se nám daří umisťovat au pair 
převážně v severní části poloostrova, kde můžete strávit 
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Au pair v USA
Jedinečná příležitost žít 

a pracovat v USA až dva roky!

      USA
Spojené státy americké se skládají z 50 států a jednoho fe-
derálního distriktu – District of Columbia, v němž leží hlavní 
město Washington, D. C. Ve vzdělávání a kulturně-výměn-
ných programech patří ke světové špičce. Největší města 
jako třeba New York, Los Angeles a Chicago nabízejí pro-
slavené restaurace, nejrůznější bary, kluby, divadla, muzea, 
parky a tradiční slavnosti. V Los Angeles a San Franciscu 
Vás přivítá pestrá škála společenské zábavy. Au pair rády na-
vštěvují nejen velká města, ale i některé z mnoha přírodních 
parků.

Program Au pair v USA je garantován vládou a je přísně 
monitorován. Program Au pair v USA zajišťujeme ve spolu-
práci s agenturou Au Pair in America. Nároky a požadavky 
na žadatelky tohoto programu jsou vyšší než na au pair po-
byty v Evropě. Au pair musí disponovat minimálně středně 
pokročilou úrovní angličtiny, odpovídajícím vzděláním a 
zkušenostmi s péčí o děti, ukončeným středoškolským nebo 
vysokoškolským vzděláním, řidičským průkazem a dobrým 
zdravotním stavem. Naše klientky umisťujeme většinou 
v době od tří do šesti měsíců od podání žádosti. Téměř  vždy 
jsou umístěny nejdříve zájemkyně se vzorně vyplněnou při-
hláškou doplněnou o atraktivní přílohy (fotografie s dětmi, 
videem, ve kterém se Au pair rodině představí, doporuče-
ní plná chvály dle amerických zvyklostí atd.) a s pokročilou 
úrovní angličtiny. 

 
      Podmínky pobytu:
• svobodná slečna, bez závazků, ve věku 18 - 26 let 
• minimálně středně pokročilá znalost angličtiny 
• ukončené středoškolské vzdělání
• platný cestovní pas
• řidičský průkaz a ochota řídit v USA
• výborný zdravotní stav
• zkušenost s péčí o děti (nejméně 200 hodin práce s dět-

mi za poslední 3 roky), je třeba doložit reference
• čistý trestní rejstřík
• odhodlanost strávit 12 měsíců v USA

      Nejvíce jsou žádány dívky:
• nekuřačky
• hrající na hudební nástroj
• sportovně zaměřené
• ovládající základy kuchařského umění
• mající dobrý vztah ke zvířatům

      Co se od au pair očekává?
• Podpis kontraktu v délce 12 měsíců s možností pro-

dloužení až na 2 roky.
• Účast na čtyřdenním školení v New Yorku po příletu 

(školení pořádá US organizátor Au pair in America).
• Výpomoc přibližně 45 hodin týdně s péčí o děti  

a s domácími pracemi, které se přímo týkají dětí.
• Zodpovědnost a flexibilita.
• Studium anglického jazyka nebo jiných odborně za-

měřených kurzů dle vlastního výběru.

      Co máte v USA zajištěno?
• Zdarma zpáteční letenka z Prahy do New Yorku a ná-

sledně do místa bydliště hostitelské rodiny.
• Zdarma čtyřdenní školení v New Yorku.
• Kapesné min. $ 195,75  / týden, u programu Au pair 

Extraordinaire $ 250,- / týden.
• Jednorázový příspěvek na studium angličtiny nebo 

odborného kurzu částkou $ 500,- / rok.
• 13 měsíční J-1 vízum s možností prodloužení na dal-

ších 12 měsíců.
• Zdarma ubytování a stravu v rodině.
• Základní zdravotní pojištění (léčebné výlohy do výše $ 

100.000,-, nevztahuje se na zubaře a ostatní specialis-
ty, nevztahuje se na 13. měsíc pobytu). Doporučuje-
me se připojistit – Medical Upgrade Insurance za EUR 
205,- (léčebné výlohy do výše $ 500.000,- nezbytné 
zubní ošetření, zavazadla, zahrnuje 13. měsíc pobytu) 
a Travel and Sports Upgrade (vztahuje se na úrazy při 
sportu, zahrnuje pojištění zavazadel) za EUR 120,-. 
Nejvýhodněji cenově vyjde balíček s oběmi připojiště-
ními (Medical a Travel and Sports) za EUR 300,-.

• Dva týdny placené dovolené.
• Volný jeden a půl dne každý týden (obvykle půl sobo-

ty a celá neděle).
• Volný víkend jednou za měsíc (tj. od pátečního veče-

ra do pondělního rána).
• Podporu amerického koordinátora po celý rok.
• Možnost cestování po USA po ukončení au pair pro-

gramu (13. měsíc).
• Pro případ nesnází má každá au pair možnost použít 

bezplatnou 24 hodinovou Helpline.

      Au pair Extraordinaire
Pro zkušené au pair nabízíme program Au pair Extraor-
dinaire s kapesným $ 250,- / týden. Podmínkou je mi-
nimální věková hranice 20 let, dvouletá praxe v oboru 
péče o děti, středoškolské vzdělání ve vztahu k dětem 
(SPGS, SZS, Rodinná škola), lékařské (dětské lékařství) 
nebo pedagogické (učitelství pro základní školy). Kva-
lifikovat se mohou také au pair s minimálně dvouletou 
praxí v zahraničí, kterou musí doložit ověřitelnými refe-
rencemi. Ostatní podmínky pro účast v Au pair Extraor-
dinaire programu jsou stejné jako u au pair programu. 
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Au pair v USA

      Přihláška do programu
Vyplnění přihlášky na au pair in USA probíhá online. Na 
stránkách www.aupairinamerica.co.uk se zaregistuje te 
do programu. Na email pak obdržíte heslo pro nalo-
gování na vaši online přihlášku. Po prvním nalogování 
do své online přihlášky musíte potvrdit, že souhlasíte s 
podmínkami programu a pak již můžete začít vyplňo-
vat jednotlivé části přihlášky a kompletovat všechny po-
třebné dokumenty, které naskenujete a vložíte do online 
přihlášky. 

      Jednotlivé části přihlášky
• Application Form - zde vyplníte osobní data, zvolíte 

typ programu (au pair, nebo au pair Extraordinaire), 
uvedete své koníčky, zdravotní stav atd. viz. dle jed-
notlivých otázek v přihlášce. 

• Childcare Experience -v této části přihlášky je třeba 
doložit minimálně 200 hodin práce s dětmi během 
posledních 3 let. Uvedete tedy všechny své předcho-
zí zkušenosti. 

• Dopis rodině - dopis je nejdůležitější částí celé při-
hlášky, proto byste si s ním měla dát velmi záležet. 
Dopis by měl mít minimálně 600 slov. V dopise je 
velmi důležité jak prezentujete sama sebe, své zájmy, 
rodinu i zkušenosti s dětmi. Stejné zkušenosti s dětmi, 
které uvádíte v dopise, by se měly objevit i v předcho-
zí části přihlášky „Childcare Experience“. 

• Uploads - v této části přihlášky nahráváte důležité 
dokumenty a fotky.

      Dokumenty potřebné k přihlášce
• Fotky - zde nahrajte fotky. Použijte jak rodinné fo-

tografie, fotografie s kamarády, tak i fotografie, kde 
hlídáte děti nebo kde si hrajete s dětmi. Naprosto ne-
vhodné jsou fotky se skleničkami a lahvemi alkoholu, 
fotky v plavkách se také nedoporučují. K fotografií 
napište krátký popisek, který vystihuje situaci na fo-
tografii. Nahrajte minimálně 4 fotografie, maximálně 
8 fotografií.

• Reference - reference je třeba vyplňovat na originál 
formuláře, které si v Uploads stáhnete. Reference 
nesmí vyplňovat členové rodiny. Informace uvedené 
v referencích se musí shodovat s informacemi uvede-
nými v části přihlášky „Childcare Experience“. Měli 
byste doložit alespoň 3 reference z hlídání dětí (Chil-
dcare Reference) a jednu charakterovou referenci 
(Character Reference). Charakterovou referenci 
může vyplnit například učitel, zaměstnavatel atd. Po-
kud referent neumí anglicky, může referenci vyplnit 
v češtině, ale pak je třeba dodat k referenci  překlad 
do angličtiny.

• Medical report - vyplňuje se na originál formulář, 
který si stáhnete v Uploads. Část A vyplní au pair, 
část B vyplní doktor. K tomuto formuláři přikládáme 

„Překlad seznamu nemocí“. 

• Pas - naskenujte a vložte poslední stránku pasu s 
fotkou. Pas musí mít platnost minimálně dalších 18 
měsíců.

• Výpis z rejstříku trestů - naskenujte a vložte výpis. 
Ten nesmí být starší než 6 měsíců. 

• Řidičský průkaz - naskenujte a vložte. 
• Maturitní vysvědčení nebo vysokoškolského diplom 

- naskenujte a vložte společně s překladem.
• Kopie dalších osvědčení či certifikátů - naskenujte a 

vložte další dokumenty, které chcete k přihlášce dodat. 
• Video - vložte krátké video, kde se představíte rodi-

ně. Důležitá součást přihlášky, měla byste si tedy dát 
záležet, aby bylo video zajímavé.

      Průběh vyřizování
• Vyplnění přihlášky online na stránkách www.myau-

pairinamerica.com a kompletace všech dokumentů, 
které naskenujete a vložíte do online systému. Poté, co 
je naše agentura STUDYLINE zkontroluje, domluvíte si 
pohovor. 

• Závěrečný pohovor - v naší kanceláři absolvujete cca 
30ti minutové interview v angličtině.

• Vyplnění testu CPI - jedná se o osobnostní dotazník s 
260 otázkami ve formě psychotestu, kde u každé otázky 
zakroužkujete true (T) or false (F). 

• Po kontrole kompletní přihlášky následuje akceptace do 
programu. Agentura STUDYLINE projde a zkontroluje 
všechny vaše dokumenty a předá vaší žádost ke kontro-
le a procesu přijetí do programu organizátorovi Au pair 
in America. 

• V případě, že jste byla přijata do programu, objeví se 
ve Vaší online přihlášce během cca 10 dní oznámení, že 
americký organizátor pro Vás začíná hledat rodinu. 

• Obdržíte několik telefonátů od rodin v USA. Vy i rodina 
máte jedinečnou možnost dozvědět se o sobě co nejvíce 
než se definitivně rozhodnete, zda spolu chcete spolu-
pracovat. Proto je velmi důležité projevovat během tele-
fonátu snahu, dozvědět se co nejvíce o dětech a rodině. 
Můžete obdržet i několik telefonátů od jedné rodiny, 
aby se ujistili, že jste pro ně opravdu vhodná au pair.

• V momentě, kdy se dohodnete s konkrétní rodinou, do-
mluvíme všechny potřebné detaily Vašeho odjezdu.

• Předáme Vám „Placement Pack“, který obsahuje: Con-
firmation of Placement – potvrzení s detaily o rodině 
a Vašem umístění, Invoice - fakturu na zaplacení pro-
gramu, Guidelines for a Successful Year, Your Steps 
to America, informace o cestování po USA, informace 
o Orientation v New Yorku, informace o telefonních 
kartách, informace o zdravotním pojištění v USA, for-
muláře k vyřízení J-1 víza, Pre-Departure Information - 
informace před odletem a mnoho důležitých informací. 

• Vyřízení víz na ambasádě USA v Praze. S přípravou 
podkladů a vyřizováním víz Vám budeme asistovat.

• Obdržíte letenku a ostatní podklady o pobytu v USA.
• A pak už vzhůru za dobrodružstvím :-).
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      Náklady na au pair pobyt v USA
• Registrační poplatek Kč 600,- (hradíte při pohovoru).
• Poplatek za program: EUR 165,- plus doplatek na leten-

ku EUR 75,- / jednu cestu (hradíte před odjezdem)
• Vízový poplatek J-1 činí 2.520,- Kč + poplatek za ku-

rýrní službu 200,- Kč (poplatky se můžou změnit, ak-
tuální informace najdete na www.usembassy.cz).

      Prodlužování au pair pobytu v USA 
Tato skvělá nabídka je určena pro slečny, které by si au 
pair pobyt v USA rády prodloužily o 6, 9 nebo 12 měsíců. 
Žádost o prodloužení musíte podat minimálně 3 měsíce 
před koncem Vašeho prvního ročního pobytu a můžete 
zůstat u stejné rodiny nebo požádat o nalezení rodiny 
nové. Rodina Vám opět přispěje na studium částkou: $ 
500,- / rok (resp. částkou $ 250,- / 6 měsíců). Prodlou-
žení pobytu závisí na prodloužení víz J-1. Pokud Vám 
ministerstvo zahraničí USA zamítne žádost o prodlou-
žení pobytu, musíte se vrátit domů do konce třináctého 
měsíce pobytu.

      K prodloužení pobytu budete 
potřebovat tyto dokumenty:
• childcare reference od stávající rodiny v USA
• nově vyplněný formulář Child Care Form
• prohlášení, že chcete zůstat v USA dalších 6, 9 nebo 12 

měsíců
• zdravotní pojištění Vám prodlouží automaticky US 

organizátor

      Nejčastější dotazy
Jak dlouho trvá vyřízení au pair pobytu?
Doporučujeme se zaregistrovat hned jak se rozhodnete 
pro účast v programu Au pair USA, minimálně však 3 mě-
síce před plánovaným odletem.   

Můžu se přihlásit do programu pokud nemám řidičský 
průkaz?
Bohužel nemůžete. Účast na interview není možná bez 
splnění všech podmínek programu. Podmínka vlastnit 
řidičský průkaz je zde proto, že naprostá většina ame-
rických rodin od Vás bude očekávat vození dětí do a ze 
školy, na různé aktivity apod. �idičský průkaz nestačí 
pouze vlastnit, ale je třeba být i pozorným řidičem. Proto 
doporučujeme se v tomto směru zdokonalovat ještě před 
odletem do USA.

Mohu si vybrat místo, kam bych chtěla být umístěna?
Naše partnerská agentura Au pair in America umísťuje 
au pair ve 165 oblastech, ve 35 státech. Náš úkol je 
najít rodinu, která Vám bude nejlépe vyhovovat. Naše 
zkušenosti ukazují, že rodina, ve které budete umístě-
na, je důležitější než samotné místo, kde rodina žije. 
Proto je z Vaší strany důležitá flexibilita ohledně místa 
umístění. 

Au pair v USA

Mohu odjet k rodině, kterou jsem si našla v USA sama?
Ano, je to možné, pokud vy i rodina splňujete požadav-
ky programu. Rodina se bude muset registrovat u naší 
partnerské agentury v USA. Vy byste měla kontaktovat 
zástupce naší agentury a informovat ho o Vámi vybrané 
rodině. I když už máte rodinu zajištěnou, budete muset 
absolvovat standardní postup (vyplnění přihlášky, inter-
view atd.).

Mohu ukončit program předčasně a odjet domů, když 
se mi nebude v USA líbit?
Ještě předtím, než se přihlásíte do programu je nutné 
důkladně zvážit, zda vydržíte rok daleko od domova, 
v kulturně odlišném prostředí bez rodiny a svých přá-
tel. Je přirozené, že se Vám bude zpočátku stýskat. Se 
správným postojem, s pomocí rodiny, místního koor-
dinátora a nových přátel však tento stesk rychle pře-
konáte. Pokud z nějakého důvodu ukončíte program 
předčasně, propadne Vám třináctý měsíc na cestování 
a také zpáteční letenku si budete muset uhradit sama. 
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Austrálie - studium, práce, cestování
Specializovaný katalog 

vám rádi zdarma zašleme

      Studium a práce v Austrálii
Každý rok vydáváme specializovaný katalog „Austrá-
lie - studium, práce, cestování“. Na organizování studijně 
pracovních pobytů v Austrálii se specializujeme od roku 
1996. Austrálie je ideální zemí, ve které můžete studovat a 
zároveň pracovat, cestovat a prožít spoustu dobrodružství. 
Studium a práce v Austrálii patří mezi českými a slovenský-
mi studenty mezi stále populárnější. Studenty láká jednak 
exotika, klima a pláže, dále pak příznivá cena studia, širo-
ká nabídka škol a kurzů a kvalita australského vzdělávání. 
Další výhody Austrálie jsou nízké životní náklady, příznivý 
kurz australského dolaru, zjednodušené vyřizování víz a 
pracovní povolení. 

Katalog je rozdělen do dvou částí. První část vám poskytne 
užitečné a praktické informace o Austrálii, městech, živo-
tě v Austrálii, vízech, studiu a práci v Austrálii a také do-
poručení, jak při zajišťování studijního pobytu v Austrálii 
postupovat. Ve druhé části katalogu najdete nabídku škol 
a kurzů agentury STUDYLINE, která byla pečlivě sestave-
na na základě našich dlouholetých zkušeností a úspěšné 
spolupráce s našimi partnerskými školami. Školy a kurzy 
v katalogu uvedené jsou určeny nejen studentům a čerst-
vým absolventům, ale všem, kdo mají zájem rozšířit si své 
vzdělání a obohatit se o nezapomenutelné zážitky a zku-
šenosti. Místo pobytu, školu, kurzy, délku studia, typ uby-
tování, víza a další požadavky řešíme individuálně na míru 
dle přání a potřeb každého zájemce. Budete-li mít zájem o 
tento katalog zaměřený na studium a práci v Austrálii, pro-
sím kontaktujte nás, rádi vám ho zdarma zašleme.

      Naše služby před odjezdem 
■ Pomoc při výběru lokality pobytu v Austrálii

■ Pomoc při výběru školy a kurzu v Austrálii

■ Kalkulace nákladů na pobyt v Austrálii

■ Zápis na školu v Austrálii

■ Zajištění ubytování v Austrálii

■ Zařízení potvrzení o úhradě kurzu eCOE (Electronic 
Confirmation of Enrolment) 

■ Příprava a podání žádosti o studentské nebo turistické 
vízum do Austrálie

■ Rezervaci a vystavení letenky do Austrálie

■ Vystavení slevových karet ISIC, IYTC nebo ITIC

■ Zajištění cestovního pojištění do Austrálie

■ Pomoc při hledání práce v Austrálii

■ Zajištění vrácení daní a mnoho dalších služeb

      Naše služby v Austrálii
■ Vyzvednutí na letišti a odvoz do ubytování

■ Zajištění ubytování Share Accommodation nebo Homestay

■ Popříletové školení (založení účtu, vyřízení TFN, hledání 
práce a ubytování, cestování, telefonování, nakupování 
atd.)

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

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

■ Asistence se založením TFN a bankovního účtu

■ Poradenství a asistence při hledání práce, informace o 
pracovních agenturách, místních zvycích při absolvová-
ní pohovorů nebo o požadavcích na jednotlivé pozice, 
nabídka pracovních míst

■ �ešení možných problémů ve škole

■ Přístup na internet a lokální telefonování zdarma

■ Posílání a příjem faxů, tisk, kopírování

■ Poradenství a konzultace při prodlužování studia a          
výběru školy

■ Asistence při prodlužování či změně víz

■ Poradenství imigračního agenta a právníka

■ Účetní a daňové poradenství, vrácení daní



Podmínky pro žadatele: • věk v rozmezí 18 až 30 let včetně
• bezdětnost
• občan ČR s trvalým bydlištěm v ČR 
• bezúhonnost
• cestovní pas platný minimálně dva 
a půl roku po podání žádosti o vízum 
WHS
• trestní bezúhonnost
• zpáteční letenka nebo finance na její 
pořízení
• sjednané cestovní pojištění do za-
hraničí na celou dobu pobytu
• disponovat min. NZD 4200 při pří-
letu (vyžadováno imigračním úřa-
dem po příletu)

Student: není podmínkou
Místo konání: Auckland
Opakovaná účast: není možná
Min. úroveň angličtiny středně pokročilá a vyšší úroveň
Délka víza: maximálně 12 měsíců
Registrace do programu: 1 - 2 měsíce před odjezdem
Minimální mzda: NZ$ 12, 75,- / hodinu
Cena vyřízení víza: NZ$ 590,-

Typ ubytování    Cena / týden

Hostel  - vícelůžkový pokoj se 
snídaní (max. 6 lůžkový pokoj)

NZ$ 280
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Práce na Novém Zélandu

Práce na Novém Zélandu je umožněna mladým lidem s 
českým občanstvím a věkem do 30 let, prostřednictvím 
programu „Working Holiday Scheme“. Ten umožňuje 
mladým Čechům poznat Nový Zéland a zároveň tam 
maximálně jeden rok cestovat a pracovat. 

Nový Zéland je obdobně jako Austrálie zemí, která při-
tahuje všechny s alespoň trošičku cestovatelskou duší. 
Aotearoa, neboli “Země velkého bílého oblaku”, jak jej 
nazvali Maorští obyvatelé je země, kde na malé ploše 
najdete doslova vše - nádherná horská pásma, divoké 
lesy, sopky, horké prameny a gejzíry, zvlněné pastviny i 
dlouhé písčité pláže. Můžete si zde připadat jako objevi-
telé, čistota a krása země vás okamžitě přesvědčí o tom, 
proč je Nový Zéland označován za jednu z nejčistších a 
nejkrásnějších zemí světa.

      Podmínky účasti

      Cena programu zahrnuje
• asistenci při vyřízení Working Holiday víza 
• letištní transfer do ubytování
• ubytování se snídaní v hostelu na první dvě noci (více-

lůžkové pokoje, max. šestilůžkové)
• popříletové školení, na kterém dostanete informace o 

životě a práci na Novém Zélandu
• informační manuál o práci na Novém Zélandu
• asistenci při hledání práce (informace o prac. trhu, 

hledání práce, pracovní nabídky) 
• telefonní kartu s kreditem NZD 5,-
• přístup k internetu, emailu, kopírování, skenování
• asistenci s otevřením bankovního účtu
• asistenci s vyřízením daňového čísla IRD Number
• informační a poradenský servis po celou dobu pobytu
• 24. hodinovou help-line po celou dobu pobytu 
• možnost úschovy zavazadel
• nabídku služeb cestovní kanceláře s výhodnými cenami

      Cena programu nezahrnuje
• vízový poplatek
• školné
• dopravu na Nový Zéland – zajistíme vám letenku za 

nejvýhodnější možnou cenu
• cestovní pojištění (povinné) – spolupracujeme s pojiš-

ťovnou Allianz
• ubytování a stravu
• jízdné za MHD v místě pobytu
• kapesné

     Ubytování
V případě zájmu vám můžeme zajistit ubytování v hos-
telu v centru Aucklandu nebo v hostitelské rodině (po-
kud si zakoupíte jazykový kurz na začátku pobytu).

     Postup vyřizování programu
• Podání přihlášky - přihlášku získáte v našich kancelá-

řích nebo vám ji pošleme emailem. 
• Úhrada ceny programu a vízového poplatku - po 

zjištění úrovně angličtiny a registraci do programu
• Vyřízení Working Holiday víz
• Potvrzení přijetí do programu – po přijetí Vašich 

dokumentů nám naše partnerská agentura potvrdí 
přijetí do programu

• Předodletová schůzka – předáme Vám veškeré 
podklady k pobytu

• Odjezd – rádi vám pomůžeme se zajištěním jízdenky 
nebo letenky a cestovního pojištění
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Pracovní programy ve Velké Británii 

Uchazeči o práci ve Velké Británii z České republiky se na 
britský trh práce mohou dostat prostřednictvím programu 
pro registraci pracovníků. Jakmile začnete v Británii praco-
vat, musíte se zaregistrovat v programu registrace pracov-
níků. 

      Registrace na Home Office 
(WRS - Workers Registration Scheme) 
Vstupem do Evropské unie mají naši občané místo víz po-
vinnost se registrovat na Home Office do 30 dnů od nástu-
pu do nového zaměstnání. Při registraci Vašeho prvního 
zaměstnaneckého poměru na úřadě Home Office zapla-
títe registrační poplatek ve výši £ 90,-. Poté je nutné hlásit 
každého dalšího zaměstnavatele vyplněním dalšího regis-
tračního formuláře. Každé další oznámení již zpoplatněno 
není. 
K registraci je nutné doložit následující dokumenty:
• vyplněný registrační formulář WRS na Home Office 

(formulář naleznete na www.workingintheuk.gov.uk)
• potvrzení o zaměstnání – pracovní smlouva se zaměst-

navatelem nebo potvrzení od zaměstnavatele o pracov-
ním poměru

• občanský průkaz nebo pas (obojí se čtecím kódem)
• dvě fotky pasového formátu
• poplatek £ 90,- (můžete zaplatit britským šekem, brit-

skou poštovní poukázkou – to je nejrychlejší způsob 
platby, nebo debetní a kreditní kartou)

Tyto doklady zašlete doporučeně na adresu Home Office*:
 Work Permits WRS
 PO BOX 492 
 Durham
 DH99 1WU

* Pokud budete doklady posílat kurýrem, adresa je odlišná.

      National Insurance Number (NINO)
Při pracovním pobytu ve Velké Británii budete muset požá-
dat o přidělení National Insurance Number. Jedná se o da-
ňové číslo, které je specifické pro každou pracující osobu 
ve Velké Británii. Pod tímto číslem budete vedeni v systé-
mu sociálního zabezpečení po celou dobu Vašeho pobytu. 
Další informace o NINO lze získat na webu Department 
for Work and Pensions www.dwp.gov.uk nebo Inland Re-
venue www.inlandrevenue.gov.uk. 

      Pracovní pozice
Po příletu studenti většinou začínají jednoduchými prace-
mi např. v resortu hotelových služeb:
• číšník, servírka, recepční - je nutné si zajistit uniformu - 

bílá košile, černé kalhoty (sukně) a černé boty
• mytí nádobí - není potřeba velká znalost jazyka ani 

specifické oblečení, nejžádanější práce. Průměrná 
mzda je £ 5,- / hodinu

• pokojská - průměrná mzda je £ 5 až 6,- / hodinu
• dělník, pomocník na stavbě – široká škála prací. Vždy je 

nutné předepsané pracovní oblečení (obuv s ocelovou 
špičkou, helma, reflexní vesta). Průměrná mzda je £ 5 
až 6,- / hodinu

• truhlář, tesař, instalatér, sádrokartonář, zedník 

      Platové podmínky
Minimální mzda je ve Velké Británii £ 4,92 / hod. do 21 
let a £ 5,93 / hod. od 22 let. Převážná většina klientů 
začíná na této částce. Zkušenější si mohou přijít na £ 
6 - 8 / hod. za běžnou manuální práci. Další informace 
získáte na www.jobcentreplus.gov.uk.

      Daně
Z Vašeho výdělku budete muset odvádět daně, které Vám 
bude z  platu strhávat přímo zaměstnavatel a odvádět je 
příslušným úřadům. Daně se v Británii pohybují v rozme-
zí 10 – 40 %, podle výše výdělku. Pro odvod daní je třeba 
mít zřízené NINO (National Insurance Number). Vyřízení 
tohoto čísla trvá 4 – 8 týdnů a po dobu tohoto vyřizová-
ní máte přiděleno číslo provizorní. Po tuto dobu odvádíte 
zvýšenou sazbu daní. Po návratu z Velké Británie má každý 
účastník pracovního programu možnost zažádat o zjištění 
výše přeplatku. Pokud vám vznikne přeplatek, je možné 
přímo prostřednictvím naší agentury zajištění jeho vrácení. 
Vrácení daní je možné vyřídit až šest let zpětně. Další infor-
mace naleznete na www.inlandrevenue.gov.uk. 

Sazby daně
do £ 1.170 / rok nezdanitelné minimum
do £ 2.231 / rok 10 %
do £ 34.600 / rok 22 %
více 40 %

      Bankovní účet
Zřídit si bankovní účet ve Velké Británii není úplně jednodu-
ché a přístupové procedury jsou stále přísnější. Při vyřizová-
ní bankovního účtu Vám bude nápomocen zaměstnavatel. 
Mezi velké bankovní ústavy se řadí HSBC, Barclays, Lloyds, 
Nat West a Bank of Scotland. K otevření bankovního účtu 
běžně potřebujete: potvrzení Vaší identity, tzn. pas, po-
tvrzení Vaší adresy v UK. Jiná potvrzení Vaší adresy, které 
banky akceptují, jsou např. dopis na Vaši adresu od Inland 
Revenue (finanční úřad) nebo účty o zaplacení tzv. Council 
Tax. Dále doporučujeme předložit potvrzení od zaměstna-
vatele o pracovním poměru jako podpůrný doklad.

      Reference 
Jde o typickou součást britského trhu práce. Většinou se žádají 
reference od dvou referentů. Nástup na novou pozici většinou 
není možný, dokud zaměstnavatel neobdrží reference. Možné 
je i předložit reference dovezené z  České republiky. Taková 
reference by měla být na hlavičkovém papíře, s razítkem firmy 
a samozřejmě v anglickém jazyce.

      Struktura životopisu ve Velké Británii 
• Jméno, adresa, telefon, e-mail, pohlaví, rodinný stav, ná-

rodnost.
• Profesní zkušenosti (poslední tři pracovní pozice: od, 

do, název a adresa organizace, telefonní a e-mailové 
kontakty, Vaše pozice, bodový souhrn povinností a zod-
povědností, full time / part time).

• Vzdělání a kurzy (SŠ, VŠ, relevantní kurzy a certifikáty).
• Reference 
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Studium a práce ve Velké Británii 

Program Studium a práce ve Velké Británii je vhodný pro zá-
jemce, kteří chtějí zkombinovat studium angličtiny s prací ve 
Velké Británii. Lze volit ze dvou variant programu. První va-
rianta - program Bournemouth Work Experience kombinuje 
studium s prací současně. Program je dlouhý od 16 do 52 
týdnů. Druhá varianta - program Study and Work Program-
me je vhodný pro všechny zájemce, kteří chtějí nejprve zlep-
šit úroveň angličtiny a následně pracovat. Studium probíhá 
v Bournemouth a je možné studovat 2, 4, 6 nebo 12 týdnů s 
následným umístěním do zaměstnání. Do zaměstnání můžete 
být umístěni po celé Velké Británii, nejčastěji jsou však zájemci 
umístěni v Bournemouth, Oxfordu, Dorset, Hampshire, Cor-
nwalul nebo Devonu. Délka studia závisí na úrovni angličtiny.

      Podmínky účasti:
Podmínky pro zájemce: věk 18 - 30 let

Student: není podmínkou

Požadovaná úroveň 
angličtiny:

středně pokročilá (Intermediate - 
B1) a vyšší

Varianty programu: Bournemouth Work Experience 
(BWE) - kombinuje práci a studi-
um angličtiny současně. Školu stu-
dent navštěvuje 2x týdně po celou 
dobu programu. 
Study and Work Programme 
(SWP) - program začíná studiem 
angličtiny od 2 do 12 týdnů (dle 
úrovně) s následným umístěním 
do zaměstnání na 16 až 52  týdnů.

Program probíhá: celoročně, u BWE nástup každé 
pondělí, u SWP nástup dle délky 
kurzu

Pracovní pozice: pozice v hotelech, restauracích, 
kuchyních, fast foodech, zábav-
ních parcích atd.

Délka programu: BWE – 16 až 52 týdnů
SWP – kurz angličtiny na 2 až 12 
týdnů  + zaměstnání na 16 až 52 
týdnů

Lokalita umístění: BWE – Bournemouth 
SWP – studium - Bournemouth, 
práce – kdekoliv ve Velké Británii

Min. mzda: GBP 4,92 / hodinu (platí pro 
účastníky s věkem do 20 let)
GBP 5,93 / hodinu (pro účastníky 
s věkem 21 let a starší)

Pracovní úvazek: 20 – 40 hodin / týden

Ubytování: zajišťováno organizátorem

Doprava: autobusem nebo letecky

      Cena programu:

Další poplatky: zápisné GBP 70, poplatek za zajištění ubytování GBP 50, letištní transfer GBP 115 – 155, ubytování Homestay: GBP 90  / 
dvoulůžkový pokoj, GBP 120 / jednolůžkový pokoj.

      Cena programu zahrnuje:
• vstupní on-line test úrovně angličtiny
• BWP – jazykový kurz General English (5 lekcí / tý-

den); SWP – jazykový kurzu General English (20 lekcí 
/ týden), studium zahrnuje specializovanou angličtinu, 
připravující na následující pracovní pozici,

• zajištění pracovní pozice
• informační manuál
• certifikát o absolvování kurzu
• ajištění ubytování 
• asistenční servis před odjezdem

      Cena programu nezahrnuje:
• dopravu do Velké Británie 
• dopravu z Bournemouth k zaměstnavateli po skončení 

kurzu (SWP nebo BWE) 
• cestovní pojištění
• ubytování a stravu 
• jízdné za MHD v místě pobytu 
• registrační poplatek na Home Office 
• kapesné

      Postup vyřizování programu:
• Podání přihlášky - přihlášku získáte v našich kancelá-

řích nebo vám ji pošleme emailem. Vyplňte ji a doručte 
do naší kanceláře společně s těmito doklady:

     - strukturovaný životopis v angličtině
     - motivační dopis v angličtině
     - 1 pasová fotografie a 1 fotografie celé postavy
     - 2 reference 

• Vstupní jazykový test – on-line test angličtiny na stán-
kách organizátora programu

• Podpis smlouvy, úhrada ceny programu - po zjištění 
úrovně angličtiny a registraci do programu

• Potvrzení přijetí do programu – po přijetí vašich do-
kumentů nám organizátor programu potvrdí přijetí do 
programu

• Předodletová schůzka – předáme vám veškeré pod-
klady k pobytu

• Odjezd – rádi vám pomůžeme se zajištěním jízdenky 
nebo letenky a cestovního pojištění

Varianta programu / 
délka studia v týdnech 
(úroveň angličtiny)

2 t. (Upper 
Intermediate)

4 t.
(Intermediate)

6 t.
(Intermediate)

12 t.
(Pre-intermediate)

16 t. 20 t. 26  t.

Bournemouth Work 
Experience (BWE) - - - - GBP 960 GBP 1100 GBP 1300

Study and Work 
Programme (SWP) GBP 400 GBP 600 GBP 850 GBP 1620 - - -
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OPUS Euro Special

      

Studijně pracovní program OPUS Euro Special zajišťuje škola 
Kaplan International Colleges v Londýně a Manchesteru. Pro-
gram je určen všem zájemcům, kteří chtějí zkombinovat studi-
um angličtiny s prací. Jazykový kurz angličtiny je na minimálně 
6 týdnů a následné zaměstnání na 26 týdnů. Program OPUS 
Euro Special je dlouhodobý studijně pracovní program, který 
obsahuje jazykový kurz a garantované umístění do práce v 
oboru pohostinství a maloobchodu. Kromě výuky angličtiny 
vás program připraví na to, jak být úspěšný při přijímacím 
pohovoru ve Velké Británii, poradí vám s otevřením bankov-
ního účtu, pomůže s nezbytnou administrativou a poskytne 
podporu po celou dobu programu. Absolvováním programu 
podstatně zlepšíte úroveň angličtiny, získáte pracovní zkuše-
nosti ze zahraničí a z příjmů uhradíte životní výdaje na pobyt.

      Podmínky účasti:

      Ceník programu OPUS Euro Special:

Další poplatky: zápisné GBP 55, letištní transfer: Londýn 
GBP 85 – 105, Manchester GBP 60, ubytování v hostitelské 
rodně nebo rezidenci:  Londýn GBP 125 - 250, Manchester 
GBP 100 - 190. Detaily o přesných cenách vám poskytneme 
osobně v našich kancelářích.

      Cena programu zahrnuje:
• popříletové školení
• jazykový kurz o intenzitě studia 15 hodin / týden nebo 

21 hodin / týden

• přípravu na pracovní interview
• zajištění maximálně 3 pracovních interview
• instrukce a rady jak si otevřít bankovní účet, informace 

o daních, pojištění a jiných nezbytných formalitách
• zajištění ubytování 
• asistenční servis před odjezdem

      Cena programu nezahrnuje:
• dopravu do Velké Británie 
• dopravu k zaměstnavateli 
• cestovní pojištění
• ubytování a stravu 
• jízdné za MHD v místě pobytu 
• registrační poplatek na Home Office 
• kapesné

      Postup vyřizování programu:
• Podání přihlášky - přihlášku získáte v našich kancelá-

řích nebo vám ji pošleme emailem. Vyplňte ji a doručte 
do naší kanceláře společně s těmito doklady:

     - strukturovaný životopis v angličtině
     - motivační dopis v angličtině
     - 2 reference v angličtině     

• Podpis podmínek programu OPUS (Terms and Conditions)

• Vstupní jazykový test 

• Telefonní interview – zjištění úrovně hovorové angličtiny 

• Podpis smlouvy a úhrada programu - po zjištění úrov-
ně angličtiny a registraci do programu

• Potvrzení přijetí do programu – po přijetí dokumentů 
nám škola Kaplan International Colleges potvrdí přijetí 
do programu

• Předodletová schůzka – předáme vám veškeré pod-
klady k pobytu

• Odjezd – rádi vám pomůžeme se zajištěním jízdenky 
nebo letenky a cestovního pojištění

Program / lokalita Londýn Manchester

OPUS  Euro Special 
(15 hodin / týden) GBP 1380 GBP 1230

OPUS  Euro Special 
(21 hodin / týden) GBP 1650 GBP 1500

Podmínky pro zájemce: věk od 18 do 30 let

Student: není podmínkou

Požadovaná úroveň 
angličtiny:

minimálně středně pokročilá 
(Intermediate – B1) 

Lokalita programu: Londýn, Manchester

Délka programu: 6 týdnů jazykový kurz (15 nebo 21 
hodin / týden) + 26 týdnů práce 

Nástupní termíny: každé pondělí od 3. 1. do 13. 6. a 
od 22. 8. do 17.10.

Pracovmí pozice: pozice v obchodech, kavárnách, 
restauracích, hotelech

Pracovní úvazek: 30 – 40 hodin / týden

Minimální mzda: GBP 4,92 / hodinu (platí pro 
účastníky s věkem do 20 let)
GBP 5,93 / hodinu (pro účastní-
ky s věkem 21 let a starší)

Zahájení práce: po 6 až 8 týdnech od příjezdu

Ubytování: zajišťuje škola Kaplan International 
Colleges

Cena programu: viz. ceník v tabulce níže
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Práce v pohostinství ve Velké Británii 

Chcete získat pracovní praxi, poznat Velkou Británii a zá-
roveň se zdokonalit v angličtině? Pak využijte programu 
Práce v pohostinství ve Velké Británii. Velká Británie pa-
tří mezi jednu z nejoblíbenějších studijních a pracovních 
destinací a to především pro svou širokou nabídku škol, 
kurzů a také pracovních pozic. Tento program je určen 
mladým lidem od 18 do 30 let a kombinuje studium na 
1 týden následované prací v oboru pohostinství a služeb. 
Nejčastější pracovní pozice jsou v hotelech, restauracích, 
barech a fast foodech. Zaměstnavatelé jsou po celé Velké 
Británii s výjimkou Londýna. Program probíhá v minimál-
ní délce 13 týdnů od února do listopadu a nástup je mož-
ný každé pondělí.

      Podmínky účasti:

      Cena programu zahrnuje:
• registraci do programu
• potvrzení o umístění do zaměstnání - zajištění práce 

před odletem
• speciální přípravný kurz angličtiny (19 lekcí / týden) 

na 1 týden na škole v Londýně
• ubytování ve školní rezidenci na 1 týden (během pří-

pravného kurzu)

• informační balíček
• asistenční služby organizátora během pobytu
• popříletové školení

      Cena programu nezahrnuje:
• ubytování (kromě prvního týdne) – ubytování a stravu 

zajišťuje zaměstnavatel a cenu v rozmezí od 30 – 70 
GBP / týden (dle zaměstnavatele) strhává z platu

• dopravu do Londýna a pak k zaměstnavateli
• jízdné za MHD v místě pobytu 
• registrační poplatek na Home Office 
• cestovní pojištění
• kapesné

      Postup vyřizování programu:
• Podání přihlášky - přihlášku získáte v našich kancelá-

řích nebo vám ji pošleme emailem. Vyplňte ji a doručte 
do naší kanceláře společně s těmito doklady:

     - strukturovaný životopis v angličtině
     - motivační dopis v angličtině
     - 1 pasová fotografie 
     - 2 reference 

• Vstupní interview – ověření úrovně angličtiny

• Podpis smlouvy, úhrada ceny programu - po zjištění 
úrovně angličtiny a registraci do programu

• Potvrzení přijetí do programu – po přijetí vašich do-
kumentů nám organizátor programu potvrdí přijetí do 
programu

• Předodletová schůzka – předáme vám veškeré pod-
klady k pobytu

• Odjezd – rádi vám pomůžeme se zajištěním jízdenky 
nebo letenky a cestovního pojištění

Podmínky pro zájemce: • věk v rozmezí 18 až 30 let
• občan EU
• dostatek finančních prostředků 
na program, ubytování, letenku a 
životní náklady během pobytu   
• sjednané cestovní pojištění do za-
hraničí
• cestovní pas platný minimálně půl 
roku po skončení programu

Požadovaná úroveň 
angličtiny:

minimálně středně pokročilá 
(Intermediate)

Pracovní pozice: pozice v oboru pohostinství a slu-
žeb (pokojská, recepční, číšník, 
servírka, úklid), práce je zajištěná 
před odjezdem do Velké Británie

Délka programu: 13 – 52 týdnů (1 týden studia, ná-
sledovaný 12 až 51 týdny práce)

Program probíhá: od února do listopadu

Jazykový kurz: kurz probíhá v Londýně, cena pro-
gramu zahrnuje speciální příprav-
ný kurz v délce 1 týden o intenzitě 
19 lekcí / týden - 15 lekcí General 
English, 2 lekce work skills work-
shop (interview skills, customer 
service skills, health and safety hy-
giene, hospitality specific vocabu-
lary) a 2 lekce predeparutre work-
shop (UK empolyment law - taxes, 
NINO, travel itinerary) 

Mzda: GBP 4,92 / hodinu (platí pro 
účastníky s věkem do 20 let)
GBP 5,93 / hodinu (pro účastníky 
s věkem 21 let a starší)

Vyřizování programu: minimálně 6 týdnů před odjezdem                                            

Cena programu: GBP 850
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Studium a práce na Maltě 

Chcete získat pracovní praxi, užít si pláží a sluníčka a zá-
roveň se zdokonalit v angličtině? Pak využijte programu 
Studium a práce na Maltě. Malta patří mezi jednu z nej-
oblíbenějších studijních a dovolenkových destinací a to 
především pro příznivé klima a bohatou historii. Program 
Studium a práce na Maltě je určen mladým lidem od 18 
do 30 let, kterým je umožněno pracovat na Maltě na zá-
kladě vyřízení pracovního povolení. Program kombinuje 
studium, následované prací v oboru pohostinství a služeb 
a poznávání sluncem zalité Malty. Program probíhá v mi-
nimální délce 3 měsíce.

      Podmínky účasti

      Ubytování
Ubytování je organizováno v hostelu v 6 až 8-lůžkových 
pokojích nebo v rezidencích ve 2 až 3-lůžkových studiích.

      Cena programu zahrnuje:
• registraci do programu
• vyřízení pracovního povolení na Maltě
• potvrzení o umístění do zaměstnání - zajištění práce 

před odletem
• kurz General English (20 lekcí / týden) na 4 týdny
• poplatek za pracovní povolení
• letištní transfer do ubytování
• informační balíček
• asistenční služby organizátora během pobytu
• popříletové školení

      Cena programu nezahrnuje:
• ubytování s stravu
• dopravu na Maltu a místní MHD po Maltě
• cestovní pojištění
• kapesné

      Postup vyřizování programu:
• Vstupní jazykový test – test úrovně angličtiny a tele-

fonní interview s organizátorem programu

• Podání přihlášky - přihlášku získáte v našich kancelá-
řích nebo vám ji pošleme emailem. Vyplňte ji a doručte 
do naší kanceláře společně s těmito doklady:

     - strukturovaný životopis v angličtině
     - motivační dopis v angličtině
     - 4 pasové fotografie, fotografii celé postavy
     - kopii cestovního pasu
     - formulář na vyřízení pracovního povolení
     - doporučujeme dodat referenci od zaměstnavatele
 
• Podpis smlouvy, úhrada ceny programu - po zjištění 

úrovně angličtiny a registraci do programu

• Potvrzení přijetí do programu – po přijetí vašich do-
kumentů nám organizátor programu potvrdí přijetí do 
programu a potvrdí zaměstnavatele

• Předodletová schůzka – předáme vám veškeré pod-
klady k pobytu

• Odjezd – rádi vám pomůžeme se zajištěním letenky a 
cestovního pojištění

Podmínky pro zájemce: • věk v rozmezí 18 až 30 let
• občan EU
• dostatek finančních prostředků na 
program, ubytování, letenku a život-
ní náklady během pobytu
• sjednané cestovní pojištění do za-
hraničí
• cestovní pas platný minimálně půl 
roku po skončení programu

Požadovaná úroveň 
angličtiny:

středně pokročilá (Intermediate)

Pracovní pozice: pozice v oboru pohostinství a slu-
žeb (recepční, číšník, servírka, ad-
ministrativa, úklid, práce v kuchyni), 
práce je zajištěná před odjezdem 
na Maltu

Délka programu: 12 – 16 týdnů (4 týdny studia, ná-
sledované 8 až 12 týdny práce, 
práci je možné po dohodě se za-
městnavatelem prodloužit až na 1 
rok)

Jazykový kurz: cena programu zahrnuje jazykový 
kurz General English (20 lekcí / tý-
den) na 4 týdny

Pracovní úvazek: 35 – 40 hodin / týden

Mzda: EUR 144 / týden (hrubá mzda je 
EUR 160 / týden mínus sociální 
pojištění EUR 16 / týden), mzda se 
vyplácí měsíčně

Vyřizování programu: minimálně 2 měsíce před odjez-
dem

Cena programu: EUR 1090

Ubytování:
Cena za týden v EUR

Mimo sezónu Sezóna (19.6. – 18.9.)

Hostel, 6 až 8-lůžkový pokoj 42 77

Studio, trojlůžkový pokoj 63 105

Studio, dvoulůžkový pokoj 70 126
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Práce v Kanadě

Program Práce v Kanadě je určen mladým lidem s čes-
kým občanstvím, kteří chtějí vycestovat do Kanady a až 
jeden rok tam pracovat, studovat a cestovat. Zájemci o 
program mohou v Kanadě pracovat, cestovat a poznávat 
přírodní krásy a životní styl Kanaďanů. Díky tomuto pro-
gramu účastníci získají mezinárodní pracovní zkušenos-
ti, zdokonalí se v angličtině, vydělají si peníze na životní 
náklady, cestování či studium, poznají místní kulturu a 

„Canadian way of life“.

      Podmínky účasti:

Další poplatky: letištní transfer CAD 105, poplatek za zajištění 
ubytování: hostel CAD 50, hostitelská rodina: CAD 195, ubyto-
vání v hostitelské rodině - jednolůžkový pokoj s polopenzí CAD 

200 / týden, hostel cca CAD 196 / čtyřlůžkový pokoj a týden, 
cca CAD 518 / dvoulůžkový pokoj a týden. Detaily o přesných 
cenách vám poskytneme osobně v našich kancelářích.

      Basic Program zahrnuje:
• ubytování na jednu noc v hostelu v centru Vancouvru
• vyřízení Working Holiday víz, kontrola dokladů
• popříletové školení ve Vancouveru, na kterém dosta-

nete veškeré potřebné informace o životě a práci v Ka-
nadě (2x měsíčně v pátek)

• asistenci při vyřízení Social Insurance Number 
• exkluzivní přístup do databáze, ve které jsou uvedeny 

aktuální volné pracovní pozice a možnosti ubytování
• rady a asistenci od koordinátora programu, který Vám 

poskytne rady ohledně pracovní situace v Kanadě
• asistenci s otevřením bankovního účtu
• přístup k internetu, faxu a kopírce
• bezplatnou telefonní „HELP line“
• informační manuál
• brožury, mapky a průvodce o Kanadě
• Membership Card

      Full Service Program zahrnuje:
• vše co obsahuje Basic Program
• interview s organizátorem programu 
• interview s budoucím zaměstnavatelem
• zajištění práce před odjezdem 
• ověření jazykových znalostí – vstupní jazykový test

      Program nezahrnuje:
• náklady na interview 
• dopravu do Kanady a jízdné za MHD v místě pobytu 
• cestovní pojištění
• ubytování a stravu 
• kapesné
• vízový poplatek

      Postup vyřizování Basic a Full programu:
• Podání přihlášky STUDYLINE - přihlášku získáte v 

našich kancelářích nebo vám ji pošleme emailem.
• Podání přihlášky do programu Basic nebo Full service
• Podpis smlouvy, úhrada ceny programu - po zjištění 

úrovně angličtiny a registraci do programu
• Potvrzení přijetí do programu – po přijetí vašich do-

kumentů nám organizátor programu potvrdí přijetí do 
programu

U Full service k přijetí do programu navíc: 
     - dvě interview – 1x s organizátorem programu a  

druhé se zaměstnavatelem (náklady na obě interview 
hradí účastník)

     - digitální pasová fotka
     - krátká prezentace na videu (maximálně 2 minu-

ty o velikosti 2 MB)
     - účastník musí, přijmout první nabídku, která mu 

bude nabídnuta
• Vyřízení Working Holiday Visa
• Předodletová schůzka – předáme vám veškeré pod-

klady k pobytu
• Odjezd – rádi vám pomůžeme se zajištěním jízdenky 

nebo letenky a cestovního pojištění

Podmínky pro zájemce: • věk 18 – 35 let dovršených v den 
podání žádosti 
• občanství ČR a trvalý pobyt v ČR 
• čistý trestní rejstřík 
• finanční prostředky na pokrytí po-
čátečních nákladů 
• zdravotní pojištění platné po ce-
lou dobu pobytu 
• mít perspektivu zaměstnání nebo 
pokračování ve studiu po návratu 
do ČR
• účastník musí, přijmou první na-
bídku, která mu bude nabídnuta

Program není určen: • studentům, kteří získali pracovní 
umístění v rámci svého studia 
• osobám, které chtějí v Kanadě 
pracovat a současně čekat na udě-
lení povolení k trvalému pobytu 
• osobám, které získaly nabídku na 
dlouhodobou práci 
• osobám, které chtějí být doprová-
zeny rodinnými příslušníky

Počet volných míst na 
rok:

1160

Délka programu: maximálně 12 měsíců (z toho je 
možné studovat max. 6 měsíců)

Opakovaná účast: není možná

Varianty programu: Basic Program: práci hledá zájem-
ce po příjezdu do Kanady ve spo-
lupráci s organizátorem programu 
(zpřístupnění databáze zaměstna-
vatelů, asistence při hledání práce). 
Full Service Program: zajištění 
práce před odjezdem do Kanady.

Požadovaná úroveň 
angličtiny:

Basic Program: středně pokročilá 
(Intermediate) 
Full Service Program: pokročilá 
(Upper Intermediate)

Nástupní termíny: Basic Program: kdykoliv během 
roku – doporučujeme před letní 
nebo zimní sezónou
Full Service Program: před letní 
sezónou (květen - červen) nebo před 
zimní sezónou (říjen - listopad)

Registrace do programu: Basic Program: 2 měsíce před plá-
novaným odjezdem
Full Service Program: 3 měsíce 
před plánovaným odjezdem

Pracovní pozice: pozice v obchodech, kavárnách, 
restauracích, hotelech, v zimních 
střediscích

Cena programu: Basic Program: CAD 600
Full Service Program: CAD 1100
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Studium a práce v Kanadě

Program Studium a práce v Kanadě kombinuje jazykový 
kurz na 5 nebo 10 týdnů s prací. Program je určen mla-
dým lidem s českým občanstvím, kteří chtějí vycestovat 
do Kanady, zdokonalit se v angličtině a při tom pracovat. 
Jelikož víme, že začátek v cizině není vždy jednoduchý, do-
poručujeme využít studijně pracovního programu, jako 
výbornou pomoc v začátcích pobytu. Člověk se dobře 
zorientuje, zdokonalí se v angličtině, připraví na pohovo-
ry se zaměstnavateli, nalezne patřičné kontakty a hledání 
práce bude podstatně jednodušší. Díky tomuto programu 
účastníci získají mezinárodní pracovní zkušenosti, zdoko-
nalí se v angličtině, vydělají si peníze na životní náklady a 
cestování, poznají místní kulturu a životní styl Kanaďanů.

      Podmínky účasti:

Další poplatky: registrační poplatek CAD 100, garance zajištění 
pracovní nabídky CAD 400, letištní transfer CAD 100, poplatek 
za zajištění ubytování: CAD 200, hostitelská rodina – jednolůž-
kový pokoj s plnou penzí  CAD 200/týden

      Cena programu zahrnuje:
• Intenzivní jazykový kurz (24 hodin / týden) na 5 nebo 

10 týdnů dle úrovně angličtiny
• Školení o tom, jak být úspěšný při hledání zaměstnání  

( příprava motivačního dopisu, příprava na interview 
se zaměstnavatelem, pracovní vztahy, zákazníci)

• Pohovor na nečisto ( zkouška pohovoru se zaměstna-
vatelem)

• Vyřízení Working Holiday víz, kontrola dokladů
• Asistenci při vyřízení Social Insurance Number 
• Rady a asistenci od koordinátora programu, který Vám 

poskytne rady ohledně pracovní situace v Kanadě
• Asistenci s otevřením bankovního účtu 
• Informační manuál
• Příležitost přihlásit se do klubu, který probíhá vždy jed-

nou týdně a tato služba je bezplatná ( klub obchodní 
korespondence, klub konverzace, klub jak psát správ-
ně životopis)

      Cena programu nezahrnuje:
• dopravu do Kanady a jízdné za MHD v místě pobytu 
• cestovní pojištění
• ubytování a stravu 
• kapesné
• vízový poplatek kanadské ambasádě

      Postup vyřizování prorgamu:
• Podání přihlášky Studyline - přihlášku získáte v našich 

kancelářích nebo vám ji pošleme emailem. Vyplňte ji a 
doručte do naší kanceláře

• Podání přihlášky SEC
• Podpis smlouvy, úhrada ceny programu - po zjištění 

úrovně angličtiny a registraci do programu
• Vstupní jazykový test – test angličtiny 
• Doručit v angličtině životopis, motivační dopis a refe-

rence ( není podmínkou)
• Potvrzení přijetí do programu – po přijetí vašich do-

kumentů nám organizátor programu potvrdí přijetí do 
programu

• Vyřízení Working Holiday Visa
• Předodletová schůzka – předáme vám veškeré pod-

klady k pobytu
• Odjezd – rádi vám pomůžeme se zajištěním jízdenky 

nebo letenky a cestovního pojištění

Podmínky pro zájemce: • věk 18 – 35 let dovršených v den 
podání žádosti 
• občanství ČR a trvalý pobyt v ČR 
• čistý trestní rejstřík 
• finanční prostředky na pokrytí po-
čátečních nákladů 
• zdravotní pojištění platné po ce-
lou dobu pobytu 
• mít perspektivu zaměstnání nebo 
pokračování ve studiu po návratu 
do ČR

Program není určen: • studentům, kteří získali pracovní 
umístění v rámci svého studia 
• osobám, které chtějí v Kanadě 
pracovat a současně čekat na udě-
lení povolení k trvalému pobytu 
• osobám, které získaly nabídku na 
dlouhodobou práci 
• osobám, které chtějí být doprová-
zeny rodinnými příslušníky

Lokalita: Vancouver, Toronto

Délka programu: maximálně 12 měsíců (z toho je 
možné studovat max. 6 měsíců)

Opakovaná účast: není možná

Jazykový kurz: 5 nebo 10 týdenní jazykový kurz o 
intenzitě 24 hodin / týden

Požadovaná úroveň 
angličtiny:

středně pokročilá (Intermediate), 
pokud je úroveň angličtiny nižší je 
potřeba volit jazykový kurz na 10 
týdnů

Nástupní termíny: kdykoliv během roku – doporučuje-
me před letní nebo zimní sezónou

Registrace do programu: 2 měsíce před plánovaným odjez-
dem

Pracovní pozice: pozice v obchodech, kavárnách, 
restauracích, hotelech, barech

Cena programu: CAD 1140 / 5 týdnů studia
CAD 2280 / 10 týdnů studia
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Program OPUS – Velká Británie, Kanada, Austrálie a Nový Zéland

Studijně pracovní program OPUS zajišťuje škola Kaplan 
International Colleges. Program je určen zájemcům, kte-
ří chtějí dlouhodobě studovat angličtinu v zahraničí na 
5, 6, nebo 9 měsíců (OPUS 5, 6 a 9), při studiu pracovat, 
a přivydělat si na životní náklady během pobytu, cesto-
vání atd. OPUS nabízí studium angličtiny v zahraničí a 
garantované umístění do práce. Kromě výuky angličtiny 
vás tým organizátora vyškolí jak být úspěšný při přijí-
macím pohovoru, dostanete rady jak si otevřít bankovní 
účet, pomohou vám také s nezbytnou administrativou a 
samozřejmě budete mít jejich podporu po celou dobu 
programu. Zajištění práce trvá zpravidla 6 až 8 týdnů od 
začátku studia. Díky programu OPUS podstatně zlepšíte 
úroveň angličtiny, získáte pracovní zkušenosti ze zahra-
ničí a z příjmů uhradíte náklady na pobyt.

      Podmínky účasti:

      Cena programu:

Další poplatky: ceny za ubytování a zápisné vám rádi poskytneme v našich kancelářích nebo jsou uvedeny v katalogu jazykových kurzů 
v zahraničí.

      Cena programu OPUS 5,6,9 zahrnuje:
• úvodní školení
• přípravu na pracovní interview
• zajištění maximálně 3 pracovních interview
• jazykový kurz o intenzitě 15 hodin / týden – Velká 

Británie, Kanada, 21 hodin / týden - Austrálie a Nový 
Zéland

• instrukce a rady jak si otevřít bankovní účet, informace 
o daních, pojištění a jiných nezbytných formalitách

• zajištění ubytování 
• asistenční servis před odjezdem

      Cena programu nezahrnuje:
• dopravu do uvedených destinací a místní MHD
• registrace na Home Office (pouze Velká Británie)
•   poplatky za vízum (Kanada, Nový Zéland, Austrálie)
• cestovní pojištění 
• ubytování a stravu 
• kapesné

Podmínky pro zájemce: věk od 18 do 30 let

Student: není podmínkou

Požadovaná úroveň 
angličtiny:

minimálně středně pokročilá (In-
termediate) 

Varianty programu: OPUS 5 a 9 pouze v Londýne, 
Manchesteru a Brisbane, OPUS 6 
ve všech uvedených destinacích
OPUS WHV (Working Holiday 
Visa) – Kanada, Nový Zéland

Lokalita programu: Londýn, Manchester, Vancou-
ver, Toronto, Brisbane, Auckland, 
Christchurch

Délka programu: OPUS 5 – 20 týdnů, OPUS 6 – 24 
až 26 týdnů, OPUS 9 – 32 týdnů
OPUS WHV – 12 týdnů studia + 3 
až 9 měsíců práce

Nástupní termíny: OPUS 5, 6 a 9 - 4.1., 21. 3., 11. 4., 
20. 6., 26. 9., 17. 10. 2011
OPUS WHV – každé pondělí, v Ka-
nadě každé druhé pondělí

Pracovní pozice: pozice v obchodech, kavárnách, 
restauracích, hotelech

Pracovní úvazek: OPUS 5, 6 a 9 - part time (studium 
a práce zároveň)
 OPUS WHV – full time

Zahájení práce: 6 až 8 týdnů po začátku studia

Ubytování: zajišťuje škola Kaplan Internatio-
nal Colleges

Cena programu: viz. ceník v tabulce níže

Program / lokalita Londýn Manchester Toronto,
Vancouver

Brisbane Auckland, 
Christchurch

OPUS 5 GBP 3200 GBP 3000 AUD 4600

OPUS 6 GBP 3850 GBP 3600 CAD 6500 AUD 5520 NZD 6000

OPUS 9 GBP 4450 GBP 4200 AUD 7360

OPUS WHV CAD 3900 NZD 3300
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      Postup vyřizování:

• Podání přihlášky - přihlášku získáte v našich kancelá-
řích nebo vám ji pošleme emailem. Vyplňte ji a doručte 
do naší kanceláře společně s těmito doklady:

     - strukturovaný životopis v angličtině
     - motivační dopis v angličtině
     - 2 reference v angličtině 

• Podpis podmínek (Terms and Conditions) programu 
OPUS

• Vstupní jazykový test 

• Telefonní interview – zjištění úrovně hovorové 
angličtiny

• Podpis smlouvy a úhrada programu - po zjištění 
úrovně angličtiny a registraci do programu

• Potvrzení přijetí do programu – po přijetí dokumen-
tů nám škola Kaplan International Colleges potvrdí 
přijetí do programu 

• Předodletová schůzka – předáme vám veškeré 
podklady k pobytu

• Odjezd – rádi vám pomůžeme se zajištěním jízdenky 
nebo letenky a cestovního pojištění
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Program Work and Travel USA 

Registrační poplatek ( jednorázový, nevratný) - splatný při podání přihlášky 500,- Kč

Program SELF PLACED (v ceně je zahrnuto zdravotní pojištění na 4 měsíce) USD 550,-

Program JOB BOARD (v ceně je zahrnuto zdravotní pojištění na 4 měsíce) USD 865,-

SEVIS Fee – poplatek US Immigration za vystavení DS-2019 USD 35,-

Přihlášky do programu WAT USA přijímáme nejpozději do 15. 4. 2011!

Program Work & Travel USA je kulturně výměnný pro-
gram, který umožňuje studentům pracovat a cestovat v 
USA během jejich letních prázdnin, tj. v období mezi 15. 
květnem a 15. říjnem. Účastníci mohou pracovat minimál-
ně 3 měsíce, maximálně 4 měsíce, a poté cestovat po dobu 
nejdéle 30 dnů. Účastníci programu získají J-1 vízum, na je-
hož základě mohou v USA vykonávat prakticky jakékoli za-
městnání. Většina nabízených zaměstnání je v oblasti slu-
žeb: hotely, restaurace, obchodní domy, kancelářské práce, 
provizní prodej, národní a zábavní parky, rekreační oblasti 
atd. Americké zákony zakazují účastníkům WAT pracovat 
v následujících oborech: park ranger, Au pair, camp coun-
sellor, letectví, pomoc v domácnosti, zdravotnictví. Orga-
nizátor programu CCI určuje termíny, do kterých je možné 
zaslat přihlášky a termíny možných odletů do USA.

      Dvě varianty programu Work & Travel USA
Jelikož platí pro účastníky podmínka mít zajištěné za-
městnání ještě před odletem do USA, organizace CCI 
pro vás připravila dvě varianty programu Work & Travel 
USA: SELF PLACED a JOB BOARD.

• SELF PLACED – práci si hledáte sami
Varianta SELF PLACED je určena těm, kteří si chtějí najít 
zaměstnavatele samostatně. My vám můžeme dát kon-
takty na některé americké zaměstnavatele, ale práci už 
si vyřizujete sami. Účastník musí mít zajištěnou práci do 
termínu určeného organizátorem. Každý zaměstnavatel 
požaduje jinou pracovní dobu a délku pracovního poměru. 
Podmínky se liší případ od případu, co se týká ubytování, 
ceny ubytování, hodinové mzdy a pracovní doby. Účastník 
se na dané záležitosti informuje u zaměstnavatele a podle 
toho uzavírá potvrzení o zaměstnání. Formulář DS-2019 
vám zajistíme obratem po doložení potvrzení o zaměstná-
ní a ostatních požadovaných dokumentů.

• JOB BOARD – práci Vám zajistíme
Tato varianta programu WAT USA vám umožní přístup na 
databázi zaměstnavatelů ( job board), kde najdete nabíze-
né pracovní pozice. Z nich si pak na základě vaší úrovně 
angličtiny a vašich požadavků vybíráte a kontaktujete za-
městnavatele. CCI byla pověřena zaměstnavateli ke zpro-
středkování zaměstnání pro účastníky WAT a k  uzavírání 
smluv mezi účastníky a zaměstnavateli. CCI zároveň po-
skytuje kompletní popis pracovních pozic a další doplňko-
vé informace. Většina nabízených zaměstnání je v oblasti 

služeb: hotely, restaurace, obchodní domy, kancelářské 
práce, provizní prodej, národní a zábavní parky, rekreač-
ní oblasti atd. Účastník a zaměstnavatel by měli navázat 
kontakt a potvrdit sjednanou pozici ještě před příletem 
účastníka do USA.

      Podmínky účasti v programu WAT USA
• Věk 18 – 28 let 
• Pro cizince dlouhodobý pobyt v ČR
• Student řádného denního studia VŠ, VOŠ 
• V případě studia v prvním ročníku je nutné k žádosti o 

vízum předložit potvrzení školy o ukončení 1. semestru, 
tzn. účastník by měl ukončit všechny zkoušky před po-
dáním žádosti o vízum na ambasádu 

• Zájemce nesmí mít v minulosti zamítnuté J-1 vízum do 
USA 

• Dobrá znalost angličtiny (schopnost komunikovat v AJ, 
schopnost vyplnit tiskopisy a dokumenty WAT USA v AJ) 

• Schopnost doložit dostatek finančních prostředků na 
pobyt při příletu do USA (alespoň USD 1.000,-, do-
poručujeme USD 200,- v hotovosti a ostatní peníze v 
šecích nebo na kartě) 

• Dobrý zdravotní stav, který nevyžaduje žádnou speciál-
ní péči během pobytu 

• Cestovní pas, který musí mít platnost 6 měsíců po ná-
vratu. V pase musí být volná stránka pro vízum J-1 

• Všichni účastníci se musí zúčastnit orientace, na které 
budou studentům prezentovány bližší informace o pro-
gramu, o americké kultuře, rady k ubytování a cestování
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      Cena programu WAT USA zahrnuje
• Kompletní servis STUDYLINE při vyřizování programu  

včetně registrace do systému CCI a asistence při vypl-
ňování formulářů v systému CCI 

• Ověření jazykových znalostí a splnění všech podmínek 
pro účast na WAT USA 

• Zajištění práce prostřednictvím CCI databáze (Job 
Board) 

• Vízovou dokumentaci DS-2019, asistence s vyřízením 
víz J 1

• Poradenství pro nalezení práce
• Školení o programu WAT USA před odletem 
• Příručka WAT USA pro každého účastníka programu 
• 24 hodinová help line a dohled prostřednictvím CCI

      Cena programu WAT USA nezahrnuje
• Vízové poplatky Americké ambasádě. Vízový popla-

tek J-1 činí 2.520,- Kč + poplatek za kurýrní službu 
200,- Kč (poplatky se můžou změnit, aktuální in-
formace najdete na www.usembassy.cz).

• Veškeré cestovní náklady, včetně nákladů na cestu z 
letiště do místa zaměstnání a ubytování 

• Veškeré životní náklady (strava, ubytování, zábava 
atd.) 

• Náklady na cestování po skončení programu WAT 
• Náklady na dopravu do zaměstnání 
• Náklady na ubytování, které není součástí programu. 

Někteří zaměstnavatelé nabízí k pracovnímu umístě-
ní i možnost ubytování. Těm účastníkům, kteří nemají 
ubytování přes zaměstnavatele, doporučujeme, aby 
si ještě před příletem do USA rezervovali ubytování 
alespoň na několik prvních dnů, např. ve studentské 
ubytovně nebo hostelu (www.hostels.com, www.
move.com). Po příletu byste si měli začít hledat dlou-
hodobé ubytování, pronájem apartmánu či podná-
jem, které pro Vás bude cenově přijatelné. S hledá-
ním ubytování Vám může pomoci váš zaměstnavatel 
či spolupracovníci.

      Storno podmínky
• Registrační poplatek ve výši 500,- Kč je nevratný.
• Poplatek SEVIS je nevratný.
•    V případě neudělení víza do 14 dnů před zahájením pro-

gramu (uveden v DS-2019 zájemce) je storno poplatek 
2500,- Kč, 13 dnů a méně před zahájením programu 
nebo po zahájení programu je celková cena programu 
nevratná.

• V případě zrušení programu zájemcem po přijetí do 
programu je storno poplatek 5000,- Kč (Job Board), 
resp. 4000 ,- Kč (Self Placed).

• V případě zrušení programu zájemcem po vytištění DS-
2019 nebo v den zahájení programu a později nebo při 
uvedení nepravdivých údajů je celková cena programu 
nevratná.

• Poplatek za změnu programu – varianty, délky nebo ter-
mínu, po přijetí do programu je 2000,- Kč.

      Postup vyřizování
• Vyplnění přihlášky do programu WAT USA a úhrada 

registračního poplatku 500,- Kč.

• Pohovor v naší kanceláři, jehož cílem je:
  - interview v angličtině cca na 10 - 15 minut
  - podepsání smlouvy o zajištění pobytu

• Úhrada zálohy nebo celé ceny programu a poplatku 
SEVIS Fee (nejpozději do konce března)

• Nalogování do online systému CCI
  - vyplnění online Application Form
  - vložení naskenované fotografie pasového formátu
  - naskenovaného pasu
  - CV
  - Universtiy letter (potvrzení o studiu) 
  - Podepsané Terms and Condition

• Odeslání online Application včetně všech dokumentů 
na kontrolu STUDYLINE nejpozději do 15. 4. 

     STUDYLINE po zkontrolování předá vše na CCI

• Potvrzení přijetí do programu WAT USA od CCI
  - CCI vás cca do týdne od odeslání application online 

potvrdí jako vhodného účastníka programu

• Hledání zaměstnavatele
  Self Placed - oslovení potenciálních zaměstnavatelů, 

práci si hledáte sami prostřednictvím: internetu, pří-
mým oslovením zaměstnavatelů (emailem), kontaktů 
od kamarádů, kteří již program WAT USA absolvova-
li, prostřednictvím Yellow Pages USA (k dispozici na 
větších Českých poštách)

 Job Board – dostanete přístup do databáze zaměstna-
vatelů ( job board). Zde si budete moci z nabídky vy-
brat svého budoucího zaměstnavatele. Doporučujeme 
stránky kontrolovat každý den, minimálně však jednou 
týdně. Pracovní pozice musí být vybraná nejpozději 
měsíc před odletem

• Potvrzení pracovní pozice 
 Self Placed - pokud se domluvíte na konkrétním zaměst-

nání se zaměstnavatelem, zaměstnavatel vyplní formulář, 
který podepíše a zašle zpět emailem, faxem nebo poštou. 
Vy budete muset doložit Budget Sheet. CCI bude zaměst-
navatele kontaktovat, aby se ujistili, že práce vyhovuje 
podmínkám programu Work and Travel USA. Ujistěte 
se, že veškeré kontaktní údaje jsou kompletní a správné. 
Je vhodné informovat zaměstnavatele o tom, že v krátké 
době jej bude kontaktovat americký organizátor CCI. Po-
tvrzení pracovní pozice musí být nejpozději měsíc před 
odjezdem naskenováním smlouvy Self agreement

 
 Job Board - poté co akceptujete nabídku některého ze 

zaměstnavatelů, potvrdíte ji přes job board a zároveň  
doložíte Budget Sheet a naskenujete Job Agreement
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Program Work and Travel USA 

• Zajistíme od organizátora programu CCI formulář 
 DS-2019

• Vyřízení víz 
 - budeme Vám asistovat při přípravě podkladů pro po-

dání žádosti o víza J-1 na americké ambasádě. Součástí 
platného víza je i formulář DS-2019 (Certificate of Eligi-
bility for Exchange Visitor (J-1) Status), který při vstupu 
do země předkládáte imigračním úředníkům. Tento for-
mulář budete potřebovat i po příjezdu z USA pro účel 
navrácení daní, proto si jej bezpečně uschovejte.

• Povinná účast na předodletovém školení 
 - účelem je připravit Vás na pobyt v USA - upřesnění 

informací o vyřízení všech formalit po příletu, o ces-
tování, pojištění, způsobu komunikace a zodpovězení 
Vašich dotazů

• CCI Virtual Orientation a kontakt se zaměstnavatelem  
- vyplnění CCI Virtual Orientation online před odletem 
do USA. Bez vyplnění Virtual Orientation nebude 
program potvrzený! Kontaktování zaměstnavatele – 
ještě před odletem do USA

• Popříletové školení v Chicagu 
 - není povinné. Pokud se ho chcete účastnit, je to po-

třeba zaznamenat již ve Student Application. Dále je 
potřeba do Chicaga přijet den před školením. Školení 
se můžete účastnit pouze před začátkem práce, dle 
data uvedeného v DS-2019. Termíny školení Vám rádi 
poskytneme v našich kancelářích. Studenti si na ško-
lení zažádají o Social Security Number, dostanou in-
formace o pojištění atd. Těm, kteří se školení nebudou 
účastnit, budou veškeré materiály zaslány poštou k za-
městnavateli. Po příletu ještě musíte program potvrdit 
a to přes on-line systém CCI nebo faxem do 7 dnů po 
příletu do USA.  

      Víza
Studentská víza J-1 Vám udělí americká ambasáda v Pra-
ze. Vízový proces je individuálním vztahem mezi žada-
telem a ambasádou. STUDYLINE má s vízovou proble-
matikou několikaleté zkušenosti a s vízovou žádostí Vám 
bude asistovat. 

      Zaměstnání
Účastníkům programu JOB BOARD práci a pracov-
ní smlouvu zajistí naše agentura. Účastníci programu 
SELF PLACED si musí práci zajistit individuálně. 
Webové stránky, kde můžete hledat zaměstnání:

www.jobbankusa.com                           www.careertips.com        
www.ciee.org                                           www.coolworks.com 
www.hotjobs.com                                   www.interbiznet.com 
www.job-hunt.org                                   www.resortjobs.com
www.bestjobsus.com                             www.employmentguide.com
www.joblocator.com                               www.jobs.com 

www.jobsmart.org                                    www.monster.com 
www.net-temps.com                                www.overseasjobs.com 
www.summerjobs.com/do/where       www.worktravel.com 
www.work-web.com                                www.J1jobs.com 
www.job-search-usa.com                       www.nps.gov

      Mzda
Průměrná hodinová mzda se v USA pohybuje okolo $ 7,- 
až 10,-. Zaměstnavatel s Vámi obvykle počítá asi na 30 ho-
din týdně. Bývá zvykem platit za přesčasové hodiny o něco 
více nad základní hodinovou sazbu. Mzdy a celkové pra-
covní podmínky se v jednotlivých státech a u jednotlivých 
zaměstnavatelů liší.

      Ubytování
Zabezpečení ubytování není součástí programu. Jen někte-
ří zaměstnavatelé nabízejí svým zaměstnancům ubytování. 
Proto bude dobré, abyste si ještě před příletem do USA re-
zervovali ubytování alespoň na několik prvních dnů, např. 
ve studentské ubytovně – hostelu. Poměrně slušnou da-
tabázi hostelů naleznete např. na následujících webových 
stránkách:

www.hostels.com/us.html
www.springstreet.com/apartments/home.jhtml
www.lonelyplanet.com
www.travellersweb.com
www.lateromm.com

Po příletu byste si měli začít hledat dlouhodobé ubytování, 
pronájem apartmánu či podnájem, které pro Vás budou 
cenově přijatelné. S hledáním ubytování Vám může pomo-
ci Váš zaměstnavatel či spolupracovníci. 

      Pojištění
Cestovní pojištění zajišťuje garant programu CCI prostřed-
nictvím pojišťovny AETNA a je povinné pro všechny účast-
níky WAT USA. Jeho cena na 4 měsíce pobytu je zahrnuta 
v ceně programu. Pojištění AETNAje speciálně navržené 
pro účastníky programu WAT USA.
Krytí cestovního pojištění pro účastníky programu CCI 
v USA

A. Nemoci a zranění při nehodách - maximální kompenzace
Léčebné výlohy   USD 100 000 

B. Cena přepravy – maximální kompenzace
Přeprava související s léčbou USD 2 500
Repatriace   bez limitu

Více informací získáte v online systému CCI pod Resour-
ces. Doporučujeme vám stáhnout si AETNA brožuru, kde 
najdete detailně popsané krytí, jak nahlásit pojistnou udá-
lost atd. Využít můžete i 24 hodinové help linky:
1 -  888 - 294 - 6050.


