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 ÚVOD & OBSAH 
vážení rodiče, milí studenti, 
už jsou to čtyři roky, co jsem odletěl do Colorada na high school 
program. Rok po návratu ze Spojených států jsem odjel na semestr 
do Německa a poté na půl roku do jihoamerického Ekvádoru. Byť 
se jedná o naprosto odlišné kouty světa, jiné světadíly a rozdílné 
komunity, mají jedno společné: všechny se zasloužily o nezapome-
nutelný zážitek, který mě formuje po zbytek života, a o autentické 
nahlédnutí do cizí kultury. 
Když se mě přátelé ptají, jaké to vlastně je odcestovat do neznámých 
končin, odpovídám, že se cítíte jako na nekončící dovolené. Znáte 
ten pocit, když přiletíte — ať už s rodinou či kamarády — do staro-
bylého města, nebo dojedete do kempu zahraničního národního 
parku, a vše je pro vás nové? Na jídelníčku figurují neznámá slova, 
a ani to, co se objeví na talíři, význam slova neobjasní. Místní lidé 
vám sice nerozumí, ale mile vás pohostí. Potkáváte mladé turisty, 
s nimiž se seznámíte a na facebooku udržujete kontakt ještě dlouhá 
léta. Ze začátku se ztrácíte, ale o to lépe poznáte malebná zákoutí, 
která v průvodcích nenajdete. Ale přednostně, každý den přináší 
něco osvěžujícího, něco, co vás okouzlí, něčemu naučí, překvapí 
vás, inspiruje, pomůže vám překonat své hranice a limity a tím 
vás navždy obohatí.  
A přesně tak se cítíte od okamžiku, kdy se v České Republice odlepíte 
od země a vyletíte vstříc novým zkušenostem. Nové vjemy se na vás 

hrnou takovým tempem, že je místy až těžké vše vstřebávat, každý 
den je něčím zajímavý, výjimečný, osvěžující, a to se může jednat 
třeba jenom o obyčejný školní den. Tím, že jste ale mimo svoje 
domovské město, všechny aktivity rázem získávají další rozměr 
a stávají se nevšedními.  
Pokud chcete zažít pocit neustálého objevování, které je ovšem 
ustáleno zázemím hostitelské rodiny, které vám za semestr tak 
přirostou k srdci, že budete udržovat kontakt ještě dlouho, určitě 
vám upřímně doporučuji vycestovat kamkoliv do zahraničí. Ideálně 
ještě během střední školy či gymnázia: s výjezdem v této době, jeho 
jedinečností a neuvěřitelným přínosem se totiž stáž v dospělosti 
vůbec nedá srovnat. 

Přeji vám co nejvíce štěstí a odvahy při výběru destinace a pokud 
byste měli jakékoliv dotazy, co se mé zkušenosti týče, neváhejte 
mě přes Alfu kontaktovat.  

Marek Trčka
Rok na střední škole v USA, semestr na střední škole v Německu, 

semestr na střední škole v Ekvádoru

proč si vybrat alfa agency?
• sedmnáctileté zkušenosti se studijními pobyty v zahraničí
• vynikající servis
• spolupráce s prověřenými partnery
• studium v zahraničí na míru

Uvedené ceny jsou orientační. U středních škol zahrnují umístění, studium na zahraniční škole, ubytování, stravu po celou dobu pobytu a zdravotní pojištění (pouze u ně-
kterých programů – viz jednotlivé země). Ceny nezahrnují dopravu do cílové destinace a kapesné. Konkrétní náklady na pobyt naleznete na jednotlivých stranách katalogu.

ZemĚ nabídKa programŮ vĚK term (2,5–3 m.) semestr (5 m.) ŠK. roK (10 m.) strana

USA
středoškolský program – J1 exchange 15–18,5 – 6 890 USD 7 090 USD 11–13

středoškolský program – F1 14–18 – od 13 490 USD od 18 750 USD 14

Kanada
(AJ a FJ)

státní střední školy – vybrané regiony 15–17 – od 11 190 CAD od 19 590 CAD 16

státní střední školy – Nova Scotia 13–19 6 690 CAD 9 890 CAD 17 790 CAD 17

státní střední školy – Vancouver 15–17 od 8 490 CAD od 12 990 CAD od 23 390 CAD 18

soukromé střední školy 13–18 od 7 290 CAD od 13 490 CAD od 25 590 CAD 19

Austrálie státní střední školy 14–19 od 8 770 AUD od 15 290 AUD od 27 990 AUD 22–23

Nový Zéland státní střední škola – Auckland 14–18 9 470 NZD 16 180 NZD 29 860 NZD 24

Velká 
Británie

státní střední školy 11–18 od 6 350 GBP od 10 190 GBP od 10 740 GBP 26–27

příprava na A-levels, IB 16–19 – – od 7 525 GBP 28

soukromé střední školy 13–18 od 6 990 GBP od 12 990 GBP od 19 990 GBP 29

Irsko státní střední školy 12–18 od 6 360 EUR od 9 355 EUR od 12 100 EUR 30

Francie státní a soukromé střední školy 14–18 od 3 665 EUR od 4 575 EUR od 6 145 EUR 32–33

Německo státní střední školy 14–18 od 3 290 EUR od 4 990 EUR od 6 530 EUR 34

Španělsko státní střední školy  15–18 4 500 EUR 5 300 EUR 7 500 EUR 35

www.alfa-agency.cz

brno
nám. svobody 12
602 00 brno
tel.: +420 511 110 662
brno@alfa-agency.cz

praHa
Zlatnická 7
110 00 praha 1
tel.: +420 222 360 511
praha@alfa-agency.cz

bratislava
nám. snp 13
811 01 bratislava
tel.: +421 02/2024 0012
bratislava@alfa-agency.sk

trnava
Ľudmila Hurajová
markovičova 1/a
917 02 trnava
tel.: +421 911 883 939
trnava@alfa-agency.sk
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 UŽITEČNÉ INFORMACE  STŘEDOŠKOLSKÉ PROGRAMY – CHARAKTERISTIKA 
Chcete-li poznat život středoškoláka v cizí zemi, zapište se na High 
School program! Budete mít stejné učební osnovy a stejné podmínky 
jako domácí studenti. Můžete si vybrat, zda chcete studovat na škole 
státní, soukromé, denní (bydlíte u hostitelské rodiny a do školy den-
ně docházíte) nebo internátní (jste s ostatními studenty ubytováni 
ve školním internátu, často přímo v komplexu školy).

Hlavní rysy programu
• vyučování od pondělí do pátku s místními studenty
• střídání různých předmětů (matematika, jazyk, dějepis, fyzika 

atd.)
• o vašem zařazení do příslušného ročníku rozhoduje váš věk, 

dosavadní studijní výsledky a míra podobnosti zahraničních 
a tuzemských školních osnov

• studovat můžete jeden semestr nebo celý školní rok
• každý student má svého koordinátora – místního zástupce za-

hraniční organizace, který po celý školní rok dohlíží na studenta 
i jeho prospěch, pomáhá při řešení každodenních situací a řeší 
případné problémy

• student žije jako člen hostitelské rodiny, která mu poskytuje uby-
tování a stravu (neplatí pro studenty soukromých internátních 
škol); v některých zemích jsou tyto rodiny dobrovolnické (např. 
USA, Německo, Francie), v jiných placené

• studium je zpravidla uznáváno MŠMT jako soustavná příprava 
na budoucí povolání

• určeno studentům ve věku 14–19 let 
 (viz podmínky jednotlivých zemí)
• určeno pro studenty se solidní znalostí jazyka dané země

postup pŘi vyŘiZování programu HigH scHool 
1. předběžná přihláška
  Vyplňte a odešlete nám předběžnou přihlášku, kterou nalez-

nete na našich webových stránkách. Na základě této přihlášky 
vás kontaktujeme, předběžně zjistíme, zda splňujete základní 
kriteria, podáme vám další informace a domluvíme si s vámi 
osobní schůzku v naší kanceláři.

2. osobní pohovor, jazykový test
  V kanceláři Alfa Agency absolvujete krátký rozhovor, kterým zjistíme 

vaši motivaci a předpoklady ke studiu v zahraničí. Testem ověříme 
vaše znalosti cizího jazyka. Po zaplacení registračního poplatku 
do programu ve výši 2 000 Kč/80 EUR vám předáme přihlašovací 
balíček.

3. podpis smlouvy, zálohová faktura
  Po přijetí pečlivě vyplněné přihlášky a dalších dokumentů 

s vámi podepíšeme smlouvu a vystavíme vám zálohovou fak-
turu na první splátku programu.

4. akceptace do programu
  Vaše přihláška spolu s ostatními dokumenty putuje k za-

hraniční partnerské organizaci. Ta ji zkontroluje a pokud je 
vše v pořádku, oficiálně potvrdí vaše přijetí do programu. 
Od tohoto okamžiku máte garantováno nalezení vhodné 
hostitelské rodiny i školy. 

5. doplatek ceny programu
  Zahraniční organizace zašle oficiální dokumentaci k žádosti 

o víza. Zároveň vám předáme fakturu na doplatek ceny pro-
gramu.

6. vyřízení víza
  Následuje podání žádosti o víza (pokud jsou zapotřebí). S pří-

pravou podkladů pro víza vám samozřejmě pomůžeme. 
7. umístění v hostitelské rodině a škole
  Partnerská organizace v zahraničí zašle informace o umístění v hos-

titelské rodině a škole, začátku školního roku apod. Následně do-
poručujeme navázat kontakt s rodinou a udržovat jej až do vašeho 
odjezdu do zahraničí.

8. rezervace letenky
  Rezervujeme vám letenku na letiště, které je nejblíže bydlišti 

vaší hostitelské rodiny.
9. Hurá do světa!

 JaK vypočítat náKlady  na pobyt 
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reg. poplateK 2 000 Kč /80 eur
Splatný při registraci do programu.

+
cena programu

Splatná ve dvou splátkách. 
Obvykle zahrnuje studium, ubytování, stravu a pojištění.

+
poJiŠtĚní pro cestu a pobyt 

v ZaHraničí
Není-li již zahrnuto v ceně programu.

+
vyŘíZení studentsKéHo víZa

Vztahuje se na země s vízovou povinností.

+
cena letenKy / autobusu 

do cílové destinace
+

Kapesné
Výše kapesného je závislá na životních nákladech v dané zemi, rádi 
doporučíme adekvátní částku; peníze je možno uložit na bankovní 

účet, ze kterého bude moci student v zahraničí postupně čerpat.

=

celKové náKlady
na studiJní pobyt

české střední školy. V tomto případě není nutné žádost podávat, 
zdravotní a sociální pojištění je za studenta automaticky nadále 
hrazeno státem zde v ČR. 

maturita v ciZinĚ
Zahraniční škola není povinna umožnit studentům složit maturitu 
či získat jakýkoliv diplom nebo potvrzení o absolutoriu. Pokud vám 
to však vedení školy umožní a vy v cizině úspěšně ukončíte středo-
školské vzdělání a obdržíte diplom, můžete si jej v ČR/SR nechat tzv. 
„nostrifikovat“ (uznat) Ministerstvem školství. Tento diplom má pak 
stejnou váhu jako naše maturitní vysvědčení a opravňuje studenta 
k podání přihlášky na vysokou školu.

poJiŠtĚní léčebnýcH výloH do ZaHraničí
Všem účastníkům studijních pobytů v zahraničí důrazně dopo-
ručujeme zařídit si kvalitní úrazové a zdravotní pojištění pro ces-
ty a pobyt v zahraničí. Při studiu na středních školách (High 
Schools) je pojištění povinné a v některých případech je již za-
hrnuto v ceně programu. V ostatních případech vám jej můžeme 
sjednat. Cena ročního zdravotního pojištění se pohybuje kolem  
4 000 Kč/160 EUR, celý balíček včetně pojištění úrazu a zavazadel 
potom cca 5 000 Kč/200 EUR. Podrobnější informace o pojištění 
najdete na stránkách věnovaných jednotlivým destinacím nebo je 
obdržíte v kancelářích Alfa Agency.

pŘeruŠení studia v čr/sr
Na své současné škole si dohodnete, zda zůstanete studenty své 
současné školy, nebo zda vám škola přeruší studium. Většina ře-
ditelů místních středních škol již tyto programy zná a studenty 
v získávání zkušeností v zahraničí podporuje. Vedení školy po vašem 
návratu ze zahraničí rozhodne, zda budete muset skládat rozdílové 
zkoušky z předmětů, které jste v cizí zemi neabsolvovali, nebo 
opakovat ročník.
 
sociální dávKy, platba Zdrav. poJiŠtĚní v čr
Ve většině případů je studium na střední škole v cizině považováno 
za součást soustavné přípravy na budoucí povolání a rodiče tedy mají 
nárok na sociální dávky spojené s péčí o nezaopatřené dítě, případně 
o další sociální výhody, které jim zákon přiznává. Zároveň za studenty 
platí zdravotní pojištění v takovémto případě stát. Rodiče musí nic-
méně požádat Ministerstvo školství o tzv.: „Rozhodnutí o postavení 
studia na středních školách v zahraničí na úroveň studia na středních 
školách v ČR…“. 
Postup je následující – na MŠMT studenti či rodiče musí po zahájení 
studia doložit:
• Originální potvrzení o studiu vystavené zahraniční SŠ (obsahující 

datum zahájení studia, předpokládané datum ukončení studia). 
• Učební plán (výčet vyučovacích předmětů a počet vyučovacích 

hodin týdně).
• Vyplněnou žádost – „ Žádost o posouzení postavení studia 

na SŠ v cizině pro sociální účely u účely zdravotního pojištění“  
formulář ke stažení: http://www.msmt.cz/uploads/vaka-
_2013/R_zadost_NAVRH.pdf.

Více detailů: Mgr. Miroslav Cvrk, tel.: +420 234 811 685, 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/uznavani-kvalifikaci-
-studium-v-zahranici/. V některých případech, zejména u krátko-
dobých středoškolských programů, zůstane účastník studentem 
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 UŽITEČNÉ INFORMACE 
možnosti ubytování
ubytování v hostitelských rodinách
Tuto možnost volí naprostá většina našich studentů. Život v hos-
titelské rodině poskytuje jedinečnou možnost dozvědět se 
o kultuře dané země přirozenou cestou takzvaně z první ruky. 
Stejně tak přirozné je studium jazyka od hostitelských rodičů 
a sourozenců, které doplňuje akademické studium jazyka ve škole.  
Ubytování v hostitelské rodině není podnájmem, ale soužitím s rodinou 
se vším, co k tomu patří. Rodina vás vnímá jako svého člena a zapojuje 
vás do svého každodenního života. U rodiny máte svoje zázemí a podí-
líte se na každodenních aktivitách jako další člen. Studenti si při pobytu 
v zahraničí často vytváří s rodinou vazby, které přetrvávají po několik let. 

ubytování na internátu
Bydlení na studentském internátu je další možností při studiu 
na zahraniční střední škole. Toto ubytování nabízí jen některé 
školy například ve Velké Británii, Spojených státech nebo Ka-
nadě. Výhodou je neustálý kontakt s místními i mezinárodními 
spolužáky. Tímto způsobem často vznikají přátelství na celý život.  
Internátní školy mají výborné zázemí pro aktivity po výuce, 
jako jsou různá sportoviště, bazén, posilovna, ateliér, hu-
dební sál, divadelní scéna  pro  dramatický kroužek, apod.  
Studenti jsou ubytováni v tzv. boarding houses, které jsou roz-
dělené pro dívky a chlapce; pokoje jsou většinou pro dva až tři 
studenty. V boarding houses žije i část personálu školy. Tento per-
sonál tak studentům nahrazuje lokálního koordinátora, kterého 
mají k dispozici studenti při ubytování v hostitelských rodinách.  

loKální Koordinátor
Lokální koordinátor je pojítkem mezi studentem, školou a hosti-
telskou rodinou. Žije v dané zemi a se studenty je v kontaktu ještě 
před jejich odletem do zahraničí. Koordinátoři mají bohaté zkuše-
nosti s výměnnými programy a studentům jsou k dispozici ke kon-
zultacím, sledují průběh jejich studia a pomáhají jim řešit případné 
problémy. Koordinátoři bydlí poblíž studentů a udržují s nimi pravi-
delný kontakt. Po příjezdu studentů často pořádají stmelovací aktivi-
ty pro mezinárodní studenty, aby se všichni mezi sebou lépe poznali.  
vZdĚlávací systémy 
Země nabízené v tomto katalogu se liší vzdělávacími systémy, které 
jsou obecně v porovnání s českým školstvím založeny na několika 
povinných předmětech a velkém výběru z volitelných předmětů. 
Nejdůležitější informace naleznete vždy u konkrétní destinace. 
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Kdy se dozvím informace o hostitelské rodině?
Čím dříve podáte přihlášku, tím více času má partnerská organizace 
na hledání vhodné hostitelské rodiny. Podrobnosti o rodině se 
můžete zpravidla dozvědět nejdříve tři měsíce, nejpozději však 
dva týdny před odjezdem. 

Jak se dostanu z letiště ke své rodině?
Studenty středních škol na letišti vyzvedává hostitelská rodina nebo 
lokální koordinátor partnerské organizace. 

co když se mi hostitelská rodina nebude zamlouvat?
Těžko můžete říct, že se vám rodina nelíbí ještě před tím, než se 
s ní osobně seznámíte. Pokud však vznesete závažné a oprávněné 
námitky během vašeho pobytu, vynasnaží se vám partnerská or-
ganizace najít rodinu jinou.

co když budu mít s hostitelskou rodinou neshody?
I to se stává. V tomto případě kontaktujte svého lokálního koordiná-
tora nebo studijního poradce a ten vám problémy pomůže vyřešit. 
Většinou se jedná o drobná nedorozumění. Pokud jsou neshody 
s rodinou závažnější nebo dlouhodobé, rozhodne o dalším postupu 
přímo vedení partnerské organizace.

Jaké předměty budu v zahraničí studovat?
Většinu předmětů, které budete studovat, si vyberete sami. Nabídka 
je opravdu široká a zvolit si můžete i ne úplně tradiční předměty. 
Studovat tak můžete třeba design, uměleckou fotografii, politické 
vědy, apod. 

Jak se začlením do své nové školy?
Školy jsou zvyklé na přítomnost zahraničních studentů a jsou na ně 
dobře připravené. Nemusíte se tedy ničeho obávat. U mnoha pro-

 ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 
co musím splnit pro přijetí do programu?
Hlavní předpokladem je vaše chuť a motivace se programu zú-
častnit. Samozřejmostí je také podpora ze strany rodiny. Jazyko-
vé předpoklady se liší podle destinace, v některých zemích je 
vyžadován jazykový test. Obecně se předpokládá komunikativní 
znalost daného jazyka. Vliv dosavadního prospěchu se liší u jed-
notlivých programů. 

Jakou destinaci pro svoje studium si mám vybrat?
Výběr destinace závisí na vašich představách o studiu v zahra-
ničí. Některé programy jsou více akademicky zaměřené, jiné 
nabízí výbornou možnost, jak skloubit studium a volnočasové 
aktivity. Studium v jednotlivých destinacích se také liší v nároč-
nosti. S výběrem vhodné destinace právě pro vás vám velmi 
rádi pomůžeme.

můžu si říct o konkrétní místo svého pobytu?
Umístění, např. ve městě či místě, které si student vybere, jsme schop-
ni u většiny programů garantovat. U programu High School v USA 
si můžete zvolit oblast a partnerská organizace se bude snažit najít  
pro vás rodinu právě tam. 
 
Jaké si můžu zvolit ubytování?
Nejčastěji bydlí studenti u hostitelské rodiny, u některých programů 
je možnost zvolit si ubytování na internátu.
 
můžu si svoji hostitelskou rodinu vybrat?
Umístění do hostitelské rodiny probíhá na základě vaší přihlášky, 
doporučujeme tedy uvést o sobě a o svých zájmech co nejvíce 
podrobností.  

Dobrý deň, 
tak čo sa týka môjho návratu, prebehlo všetko v poriadku :).
Ospravedlňujem sa, že som nenapísala skôr,ale mám toho teraz veľa, 
s  vybavovaním si skúšok do školy a ďalšie rôzne veci, plus ešte sú 
prázdniny tak že to všetko letí rýchlo.
No začnem mojou hosťovskou rodinou ... Rodinu som mala naozaj 
super! Prijali ma medzi seba naozaj ako vlastbú vnučku/dcéru...veľmi 
dobre som s nimi vychádzala aj s celou ich rodinou. Zo začiatku to mož-
no nebolo až také super, no čím som tam bola dlhšie,tým ten vzťah bol 
lepší a postupne som ani nemala pocit že som cudzia a nie sú moja 
ozajstná „rodina“ . :) Ostala som s nimi v kontakte a v zime prídu k nám 
na pár dní na lyžovačku :). 
Škola..trošku to bolo zo začiatku ťažké si zvyknúť na iný školský systém 
ako je u nás, byť v škole do večera, ale potom to už bolo všetko ok. 
Každý bol ku mne v škole milý a tiež som si našla veľa nových pria-
teľov. Takže so školou som tiež bola veľmi spokojná a chodila som tam 
naozaj veľmi rada :). 
No Vám by som sa chcela poďakovať za ochotu,starostlivosť a spolu-
prácu ktorá bola vždy super ! ĎAKUJEM ! :)

Michaela 
Rok na střední škole ve Francii

gramů začnete svoje studium popříjezdovým setkáním, kde se 
seznámíte s ostatními mezinárodními studenty a místními koor-
dinátory. Většinu vašich spolužáků budou nicméně tvořit místní 
studenti a tím, že neexistují mateřské třídy, budete mít skvělou 
příležitost se v krátkém čase potkat a spřátelit se spoustou z nich. 

můžu v zahraničí řídit motorové vozidlo?
Ne, pokud jste účastníkem programu High School. A to i pokud jste 
držitelem řidičského průkazu v ČR/SR. Z bezpečnostních důvodů.

může mě v zahraničí navštívit moje rodina?
Nejvhodnější čas pro návštěvu vaší rodiny je po ukončení vašeho 
studia. S rodinou tak můžete procestovat vaši hostitelskou zemi 
a ukončit tak svoji zkušenost s těmi, kdo vám váš pobyt umožnili. 

Ahoj Dáši ,
chtěla bych ti za prvé popřát do nového roku 2014 vše nejlepší!
Mám se tu v Kanadě nejlépe jak můžu, mám úžasnou rodinu, která 
je „crazy“. Jsou velice akční a stále něco děláme. Škola je malinko 
těžší, než jsem myslela, ale zvládám to a jsem moc ráda, že tu můžu 
nakonec zůstat rok a maturovat :-)!!!
Jinak bych měla na tebe další prosbu... Jelikož bychom měli jet 
s mojí rodinou na Floridu v květnu a musím si zařídit mé americké 
vízum , jelikož už začátkem února by chtěli zařídit letenky.  Ptám se, 
co bych měla pro vízum udělat a co potřebuji.  
Posílám veliký pozdrav do vaší kanceláře ze zasněžené a ledové 
Kanady. 

Gabriela
Rok na střední škole v Kanadě

Ahoj Jani,
děkuji za vyřízení. Dneska jsem přišla do školy a hned o přestávce 
mě volali do kanceláře ať si vyzvednu dopis. Bylo to rychlé...
JInak je tu vše super. Mezinárodní děcka jsou super a uchytila 
jsem se ve volejbale, takže buduju i kanadský známosti :D. Aktivit 
pro nás je tu až požehnaně... No prostě co víc říct než že je to tu 
super... :)

Katka
3 měsíce na střední škole v Kanadě

 
7:00 Pořádná snídaně a příjemný rozhovor s hostitelskou rodinou.
7:30 Popadne knihy a utíká do školy.
8:15 V hodině americké literatury procvičuje angličtinupři hlasitém čtení knihy Kdo chytá v žitě.
9:40 V laborator. cvičeních z biologie se skamarádí s novými lidmi.
10:25 O přestávkách probírá se spolužáky večerní program.
11:45 Hamburger, hranolky a kamarádi.
12:30 Kalorie z oběda hravě spálí při basketu v hodině tělocviku.
13:30 Fandí na zápase školnímu týmu amerického fotbalu.
14:40 Domácí úkoly!
15:10 Cestou domů školním autobusem vymýšlí,co bude dělat o víkendu.
16:00 Začne psát slohovou práci na témaDruhá světová válka do hodiny dějepisu.
17:00 Pomáhá mamince prostřít k večeři.
18:15 Večerní pohodička s rodinou u televize.
19:00 Dneska fotbálek s kamarády.

 TYPICKÝ DEN STUDENTA V USA
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podmínKy programu

Věk studenta
začátek v srpnu začátek v lednu

nar. od 10. 3. 1997 
do 1. 8. 2000

nar. od 10. 8. 1997
do 1. 1. 2001

Znalost angličtiny komunikativní znalost (jazykový test)

Délka a termíny 
programu

semestr (cca 4–5 měs.): srpen–leden; leden–červen
školní rok (cca 9–10 měs.): srpen–červen

uZávĚrKa pŘiHláŠeK
Začátek v srpnu do 10. 4.

Začátek v lednu do 15. 9. 

Školní rok konec srpna–červen

program J1 eXcHange 
J1 exchange je jedním z nejrozšířenějších a cenově nejdostupněj-
ších středoškolských programů. Je určený pro studenty, kteří se 
rozhodnou poznat život na střední škole v USA, zlepšit svoje jazykové 
dovednosti, osamostatnit se a seznámit se s americkou kulturou 
díky bezprostřednímu kontaktu s americkými studenty. Oproti 
programu F1 jsou studenti umísťováni jen na státních středních 
školách a v dobrovolnických hostitelských rodinách. Lokalita, škola 
a rodina je studentovi přiřazována kdekoliv ve Spojených státech, 
a to nejpozději v průběhu měsíce srpna daného roku. 

spoJené státy 
Někoho Spojené státy ohromí pulsujícími milionovými městy, 
jiného nevídanou rozmanitostí přírody. Jejich návštěva zanechává 
v každém, ať už do nich jenom nakoukl, nebo měl možnost je lépe 
poznat, hluboké a nezapomenutelné zážitky. Co je vlastně pro USA 
typické? Je to snad New York se svým pestrým složením obyvatel 
a ulicemi utopenými mezi mrakodrapy, kde v létě panují horka 
a  v zimě zase mrazy? Nebo je to Los Angeles, město s desítkami 
předměstí, hledající svou tvář v rozporech bohatství, filmového 
megaprůmyslu a narůstajícího vlivu španělsky mluvícího obyva-

telstva blízké Latinské Ameriky? Spojené státy jsou tak rozsáhlé, 
že na západě Aljašky svítá o 4 hodiny později než na severový-
chodě ve státě Maine. Mezi dvěma oceány (Atlantik a Tichý oceán) 
leží téměř všechny typy podnebí i zemského 
povrchu – od polární tundry na Al-
jašce přes horké písečné pouště 
v Kalifornii až po vlhké subtropy 
v okolí Mexického zálivu. Lidé jsou 
přátelští a charakterističtí oddanos-
tí a úctou ke své zemi a jejím hod-
notám. Z hlediska jazykového stojí 
za zmínku, že je to země s největším počtem anglicky mluvících 
obyvatel, a že americká angličtina se liší především výslovností 
a také slovní zásobou od angličtiny britské.

vZdĚlávací systém usa 
Základní a střední vzdělání trvá ve Spojených státech celkem 12 
let. Obecně platí, že žáci stráví 6–8 let na základním stupni (Ele-
mentary School) a  následně 4–6 let na  stupni středoškolském. 
Poslední čtyři roky střední školy (ročníky 9–12) jsou obyčejně 
nazývány jako High School. Studenti končí High School ve věku 
17 nebo 18 let. Absolventi mohou pokračovat na  technických 
a  učňovských vzdělávacích institucích, dvouletých Community 
Colleges (obdoba našich VOŠ) nebo na  čtyřletých Colleges (VŠ) 
nebo univerzitách. V  USA tedy neexistují odborné střední školy 
a učiliště. Školy však studentům posledních ročníků nabízejí od-
borné předměty (např. technické a ekonomické) jako volitelné. 
Žáci si zpravidla půjčují učebnice od školy. V některých školách se 
nosí školní uniformy. Většina škol a tříd je smíšených, pouze v ně-
kterých školách existují dívčí či chlapecké třídy. Školní rok probíhá 
od poloviny srpna až začátku září do srpna.  Vedlejší prázdniny jsou 
dva týdny na konci prosince  a jeden týden v březnu nebo v dubnu. 
Školní výuka začíná obvykle v 8:00 a končí v 15:00.

Školní den se skládá z pěti nebo šesti vyučovacích hodin s krát-
kými přestávkami. Každý student si s pomocí svého koordinátora 
a studijního poradce vybere předměty, které odpovídají jeho indi-

viduálním zájmům a schopnostem. 
Podle statistik se většina studijních 
plánů v 9. až 12.  třídě High School 
skládá z angličtiny, historie nebo 
sociálních věd, matematiky, pří-
rodních věd, cizího jazyka, umění, 
technického a obchodního vzdě-

lání (celkem 
6–7 předmětů). Povinná bývá zpravidla pouze angličtina a historie, 
další předměty jsou volitelné. Učitelé na středních školách obvykle 
zůstávají ve svých učebnách a studenti je mění podle svých indivi-
duálních rozvrhů. Hodnotící systém v USA používá stupně od „A“ 
(výborně) do „F“ (nedostatečně). Školy jsou vybaveny jídelnami 
nabízejícími obědy, většinou formou studených lunch boxů, nebo 
si žáci nosí jídlo z domu. Pro žáky s bydlištěm mimo docházko-
vou vzdálenost, což je mimochodem vzdálenost velmi krátká, 
je nabízena zdarma doprava školními autobusy. Mnoho rodičů 
ovšem dováží děti do školy auty, studenti starší 16 let jezdí auty 
vlastními. To bohužel neplatí pro zahraniční studenty! 

 High School J1 program 

 je jedním z nejrozšířenějších 

 a cenově nejdostupnějších 

 středoškolských programů. 

 USA 



1312 WWW.ALFA-AGENCY.CZ …s námi se vždy domluvíte

 ÚVOD & OBSAH  ÚVOD & OBSAH  STŘEDOŠKOLSKÝ PROGRAM – J1 EXCHANGE 
mimoŠKolní aKtivity 
Mimoškolní aktivity tvoří nedílnou součást školního dne amerických 
studentů. Na každé škole si můžete vybrat z celé řady sportovních 
odvětví a zájmových kroužků. Jde o nejjednodušší a nejrychlejší 
způsob, jak se začlenit do nového prostředí a nalézt nové přátele. 

ubytování v HostitelsKé rodinĚ 
Americké rodiny hostí zahraniční studenty dobrovolně, bez nároku 
na odměnu. Jejich důvody jsou různé: chtějí prostřednictvím za-
hraničního studenta poznat zemi, kterou nikdy nenavštívily; jsou 
zvědavé na jinou kulturu a mentalitu; jejich vlastní děti odešly 
z domu např. za studiem na univerzitu nebo do zahraničí a jim 
se stýská; nebo si přejí dalšího sourozence pro vlastní ratolesti. 
Pod pojmem hostitelská rodina si asi představíte rodiče a jejich 
děti – hostit studenty však mohou i rodiny neúplné nebo bezdětné.
Hostitelské rodiny jsou pečlivě prověřovány a osobně navštěvovány 
zástupci americké partnerské organizace. Mnohé rodiny hostí stu-
denty již více než 10 let. Některé rodiny hostí zároveň i dva studenty 
z různých zemí. Před umístěním do rodiny s jiným zahraničním 
studentem se vždy ptáme na váš souhlas. Není vyjimkou, že naši 
studenti udržují kontakt s americkou hostitelskou rodinou ještě 
dlouhá léta po ukončení programu.

americKý Koordinátor 
Každý zahraniční student má v USA svého koordinátora. Je to 
zaměstnanec americké partnerské organizace, který žije ve vaší 
blízkosti a udržuje s vámi pravidelný kontakt. Je vaším pomocní-
kem a rádcem a dohlíží také na vaše chování a prospěch ve škole. 
Jeho jméno a kontakt na něj se dozvíte ještě před odjezdem spolu 
s informacemi o vaší hostitelské rodině. 

výbĚr oblasti pobytu 
Většina studentů se rozhodne pro umístění bez preference konkrétní-
ho regionu. Tato volba je ze zkušenosti našich studentů „nejšťastnější“. 
Přihláška se tak dostane ke všem potenciálním rodinám. Věřte, že 
sympatická rodina s podobnými zájmy bude pro vaši spokojenost 
důležitější než výběr specifické oblasti. Nicméně ti, kteří upřednost-
ňují určitý region USA, mají stále možnost výběru. Naše partnerská 
organizace CCI rozdělila USA do 3 oblastí. Studenti si mohou vybrat 
jednu oblast, ve které si zvolí 3 preferované státy. Přihláška potom 
„cestuje“ přednostně do těchto států. Pokud si vás rodina v dané ob-
lasti nezvolí, máte možnost zařazení do programu kdekoliv po USA. 
roZdĚlení oblastí 
oblast 1: east super region: Connecticut, Maryland, 
Ohio, Delaware, Massachusetts, Pennsylvania, District of Colum-
bia, Michigan, Rhode Island, Florida, New Hampshire, South Ca-
rolina, Georgia, New Jersey, Vermont, Indiana, New York, Virginia, 
Maine, North Carolina, West Virginia
oblast 2: central super region: Alabama, Mississippi, 

Arkansas, Missouri, Kentucky, Oklahoma, Iowa, Tennessee, Illino-
is, Texas, Louisiana, Wisconsin 
oblast 3: West super region: Alaska, Arizona, California, 
Colorado, Hawaii, Idaho, Kansas, Montana, Nebraska, Nevada, New 
Mexico, North Dakota, Oregon, South Dakota, Utah, Washington, 
Wyoming 

víZa 
Pro rok na střední škole v USA, který funguje pod záštitou vládní or-
ganizace USA, je nutné žádat o tzv. J1 víza. Stěžejním dokumentem 
pro jejich získání je formulář DS 2019, který vystaví naše partnerská 
organizace poté, co obdrží celkovou platbu za program. V součas-
nosti si dle platné americké legislativy musí každý žadatel vyřídit 
víza individuálně. Alfa Agency vám nicméně pomůže podklady 
pro víza připravit. S vízy jsou spojené dva poplatky – vízový poplatek 
americké ambasádě a tzv. “SEVIS fee“ (poplatek americkým úřadům 
za elektronické zpracování žádosti). Více informací o vízech a poplatcích 
vám sdělíme v naší kanceláři. Naleznete je také na http://www.usembassy.cz. 
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materiály – cca 300 USD. Nedoporučujeme převážet veškeré ka-
pesné v hotovosti! Výhodnější je vybavit studenta platební kartou 
k bankovnímu účtu rodičů, popř. vlastnímu bankovnímu účtu.

Zdravotní poJiŠtĚní
Součástí programu je i zdravotní pojištění u mezinárodní pojišťovny, 
které kryje léčebné výlohy v zahraničí. Zároveň v sobě toto pojištění 
zahrnuje úrazové pojištění, pojištění ztráty zavazadel a pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. K tomuto 
pojištění již není třeba žádné extra pojištění v ČR/SR sjednávat. 

cena programu 

cena ZaHrnuJe 
• umístění a studium na střední škole v USA
• ubytování v hostitelské rodině po dobu pobytu
• stravu – Po až Pá polopenze, o víkendech plná penze
• vyzvednutí na letišti v místě pobytu hostitelskou rodinou 
 nebo místním koordinátorem

 USA 

délKa programu cena

Semestr (cca 4–5 měs.) 6 890 USD

Školní rok (cca 9–10 měs.) 7 090 USD

dalŠí volitelné poplatKy

Garantované umístění 1 000 USD

Výběr regionu 800 USD

víZové poplatKy

SEVIS FEE (splatný s cenou programu) 180 USD

Poplatek US ambasádě 160 USD + cca 152 Kč kurýr

Kapesné 
Studentům a jejich rodičům doporučujeme počítat s kapesným ve výši  
200—300 USD na měsíc pobytu. Kapesné studenti použijí na své 
osobní výdaje, na školní výlety, členství ve školních klubech a ak-
tivitách. První měsíc je třeba počítat s výdaji na učebnice a studijní 

• zdravotní pojištění po celou dobu pobytu (neomezené plnění),
 včetně cestovního pojištění, pojištění zavazadel a odpovědnosti
 za hmotné škody
• podklady pro vyřízení J1 víza (formulář DS 2019, vízové formuláře)
• školní učebnice pro povinné předměty, informační materiály 
 o programu
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu – pomoc s vyplněním
 přihlášky, s žádostí o víza
• informační schůzku pro studenty a jejich rodiče před odletem
• Student Handbook
• certifikát o úspěšném absolvování programu
•  podporu místního koordinátora v USA
•  bezplatnou non-stop help line v USA
•  informační schůzky s lokálním koordinátorem v průběhu 
 pobytu
•  pravidelné zprávy rodičům o průběhu studia

cena neZaHrnuJe
• poplatek za výběr regionu pro umístění
• zpáteční letenku do cílové destinace v USA
• kapesné (doporučujeme 200–300 USD/měs.)

 VÝHODNÁ NABÍDKA Přihlaste se do 15. 12. 2014  na program J1 v USA  a získejte tak slevu 500 USD!
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 ÚVOD & OBSAH  ÚVOD & OBSAH 
soukromé denní školy jsou vhodnou alternativou pro ty 
z vás, kteří vedle jedinečné zahraniční zkušenosti kladou velký důraz 
i na akademickou stránku studia, a kteří chtějí žít u americké rodiny. 
Privátní školy nabízí zpravidla excelentní studijní zázemí a vybavení, 
vysokou úroveň výuky a velmi motivované akademické prostředí. 
Denní školy v naší nabídce jsou často umístěny ve velmi atraktiv-
ních lokalitách, jako je Kalifornie, Florida nebo oblast Nové Anglie 
na severovýchodě USA. Obvykle se nachází ve větším měste nebo 
na jeho okraji. Pokud máte určitou preferenci místa nebo dokonce 
školy, určitě nám řekněte, navrhneme vám program přímo na míru. 
internátní soukromé školy nabízí jedinečnou kom-
binaci vysoké akademické kvality a možnosti ubytování spolu 
s dalšími studenty přímo v areálu školy. Školy bývají nadstan-
dardně vybaveny pro  výuku konkrétních předmětů a  spor-
tovní aktivity. Jsou běžně situovány v  menších městech či 
na venkově. V tomto případě vám ruch velkého města plně 
nahradí skvěle vybavené areály, bohaté víkendové aktivity 
a možnost soužití s ostatními studenty v pěkném prostředí.  

podmínKy programu
Věk studenta 14–18 let (při nástupu na školu méně než 19 let)

Znalost angličtiny komunikativní pokročilá znalost AJ, interview

Délka a termíny 
programu

semestr (cca 4 - 5 měs.): srpen–prosinec/leden; 
leden–květen/červen
školní rok (cca 9 - 10 měs.): srpen–květen/červen

Uzávěrka přihlášek cca 4–5 měsíců před začátkem programu
Školní rok srpen–květen/červen

f1 program
Kromě programu J1 vám můžeme nabídnout také placenou varian-
tu středoškolských pobytů, a sice program F1. V rámci tohoto pro-
gramu můžete studovat na konkrétní státní nebo soukromé škole.

státní stŘední ŠKoly 
Pokud vám nevyhovuje umístění ve Spojených státech bez možnosti 
výběru a chcete mít nad svým umístěním kontrolu, můžete s námi 
probrat nabídku státních středních škol a vybrat si konkrétní vari-
antu. Ubytováni poté budete v placených hostitelských rodinách 
a na škole budete studovat s dalšími americkými studenty.
 
souKromé stŘední ŠKoly - ubytování v Hosti-
telsKé rodinĚ nebo na internátu 
Velikou výhodou soukromých škol je malý počet studentů připada-
jících na jednoho učitele. To je jeden z důvodů, proč jsou soukromé 
školy schopny nabídnout ke studiu velmi individualizované pod-
mínky. Zastoupení amerických studentů na školách je různé, někde 
můžete studovat mezi většinou amerických studentů, jiné školy jsou 
zaměřeny spíše na mezinárodní studenty. Rádi vám pomůžeme 
vybrat alternativu vhodnou právě pro vás. Stejně tak je na vás, zda 
si vyberete denní soukromou školu s ubytováním v hostitelské 
rodině nebo školu internátní, kde si vyzkoušíte život na kolejích.

cena programu

 
 

cena Zpravidla ZaHrnuJe
• umístění a studium na vybrané střední škole v USA
• ubytování v hostitelské rodině nebo na internátu školy
• stravu (polopenze/plná penze)
• vyzvednutí na letišti 
• vízovou dokumentaci pro studentská víza F1
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu 

 cena Zpravidla neZaHrnuJe
• zpáteční letenku do cílové destinace
• dodatečné školní poplatky za učebnice, sportovní aktivity, výlety
• zdravotní pojištění 
• kapesné během pobytu (doporučujeme 200–300 USD/měsíc)

délKa programu cena od

Semestr (cca 4–5 měs.) 13 490 USD

Školní rok (cca 9–10 měs.) 18 750 USD

studium na floridĚ cena od

Semestr (cca 4–5 měs.) 14 570 USD

Školní rok (cca 9–10 měs.) 23 550 USD

víZové poplatKy

SEVIS FEE (splatný s cenou programu) 200 USD

Poplatek US ambasádě 160 USD + cca 152 Kč kurýr

AKADEMICKÉ STUDIUM V USA
Láká vás studium v zahraničí kvůli cenným akademických znalostem a dovednostem, které zde můžete získat?Pokud ano, neváhejte nám o tom říci a my vám pomůžeme najít právě takovou školu, kde rozvinete svůj potenciál, a kde získáte znalosti, které vám dozajista pomůžou při vašem dalším studiu!Baštou akademických programů je v USA tradičně oblast New England a školy jsou často ve státech New York, New Hamsphire, Maine nebo Maryland. 

TIP

 STÁTNÍ A SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLY – F1  USA 

Uvedené ceny jsou orientační. Přesnou cenovou nabídku vám zpracujeme  
na vyžádání.

 OHLASY NAŠICH STUDENTŮ 
Z blogu naŠeHo studenta
více na www.exchange-texas.blogspot.cz 

Homecoming
How to describe this event in one word? Awesome! But let’s move a 
little bit backward. What is Homecoming? It is a huge social event in 
American schools (you have homecoming in a high school and also in 
a college – and I will of course talk about high school homecoming). 
The main idea is to “come home” after graduation. So this event is for 
ex-students who already graduated and want see their old school, meet 
their former teachers, and very often this is time for some kind of class 
reunion. The second highlight of homecoming is building school spirit. 
We had this event after 3 weeks of school so everything was still strange 
before for me.  During this week and after homecoming I have started 
to feel better about school. I finally know people in my school and know 
my way around the building. I think that homecoming enhanced school 
spirit for many new students and made us feel welcome.

Homecoming is celebrated for a week and I already wrote about the 
activities in my previous article (special dress themes, parade, pep rally) 
so I’ll move to the Friday (American) football game. This was my abso-
lutely first football game ever so I was pretty excited. When we arrived 
to the Berry Center, I saw an outstanding facility. This stadium for high 
school games is simply something amazing. It has two floors and more 
than 12 000 seats! The design of the stadium is influenced by ancient (I 
think) architecture with arena seating. We played against Cy-Lakes HS. 
The crowd came out to enjoy the game and there were between 6-7k 
people on our side and approximately 500 Cy-Lakes fans. We wanted 
to win more than Cy-Lakes because it was our homecoming game! You 
simply can’t lose on your homecoming game!!! The first half ended 
17:0 for Mustangs (Cy-Ranch). Each school had performances during 
half time.  Cy-Lakes band and drill team were interesting to watch as 

they performed on the field. The Cy-Ranch performance was not 
exciting because their performance included an introduction of 
all the candidates for homecoming king and queen. In the second 
half, I walked around the stadium to meet and greet my friends. 
The Mustangs expanded their lead and won 32:2. After the game 
I finally learned the basic rules of American Football. I had a 
good time with Mark (my host-brother) and the other exchange 
students and their host-siblings.

Next day (Saturday) was the main day of homecoming. Before 
the homecoming dance you usually go to the dinner with your 
date or with a group of friends. Mark and I started the evening at 
4pm. We put on suits and Glen drove us to dinner. I met with the group 
of exchange students and their siblings and Mark went to dinner with 
his friends. I had dinner at Cypress Grill Station and had a good time 
with great people. We also took a lot of pictures. (Melanie, our local 
coordinator, is crazy about taking photos). At 8pm we moved from the 
restaurant to the school for the Homecoming dance (the main part). 
Some students left us after dinner but almost everyone from my group 
was there. After a while our group joined Lauren (another exchange 
student’s host-sister) with her 3 friends. I also met some friends from 
school. We danced, took a lot of pictures (especially selfies), and had fun 
at school till 11pm.  I learned what a special social event homecoming is 
for all of the students.  After 11pm we moved to Denny’s and continued 
our celebration. We had breakfast there. For me calling my midnight 
meal “breakfast” was a little bit weird.. :D  Between 1-2am our group 
dissolved. I got home after 2am totally tired but excited that I had such 
a great time! Homecoming was the best event with friends so far :)

Martin Mužík, Texas
Rok na střední škole v USA (J1)

Ahoj Báro,
potrvzuju datum letenky na 7.6. 2015. Jinak se tu mám super. Prvních 
14 dní bylo těžkých, ale už to začíná být lepší. Ve škole jsem se ztrácela, je 
obrovská na naše školy v ČR. Je nás na škole 6 výměnných studentů (Ně-
mecko, Srbsko, Ukrajina, Chile a Itálie). Skamarádila jsem se s klukama 
z Itálie a Chile, jsou v pohodě a je s nima sranda. Naše rodiny se znají :)
Na tancování s holkama je to dobrý. Už jsem tančila na americkým 
fotbale, bylo to úžasný! Ta atmosféra, jak všichni fanděj a sejde se tam 
celá škola! Úžasnej zážitek. 
S rodinou jsme byli na výletě v Chicagu a Wisconsinu (táta s bráchou 
jeli rybařit) a já se Cindy jsme šly spíš na nákupy :D.
Nemůžu uvěřit tomu, že už jsem tady měsíc! Strašně to utíká. Všichni 
se mě tady sice ptaj na otázky typu jestli máme stejný auta, nebo jestli 
máme McDonald a myslej si, že jsme Československo, ale už jsem si 
nějak zvykla jim všechno vysvětlovat :D 
Se Cindy se chystáme chodit do fitka cvičit, tak se těšim! 
Měj se hezky a posílám pozdrav do ČR! :)))

Jana Linková, Iowa
Rok na střední škole v USA (J1)
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 ÚVOD & OBSAH  ÚVOD & OBSAH 
cena programu

cena ZaHrnuJe
• umístění a studium na střední škole v Kanadě
• ubytování v hostitelské rodině, plnou penzi
• vyzvednutí na letišti při příletu, odvoz při odletu
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu
• podporu koordinátora po dobu programu
• pojištění léčebných výloh 

cena neZaHrnuJe
• zpáteční letenku do Kanady
• veškeré náklady na přepravu během školního roku
• učebnice a pomůcky, extra uniformu, sportovní vybavení
• kapesné během pobytu – doporučujeme 250–350 CAD/měs.
• vízové poplatky

Pozn.: Pro studium v Kanadě, které nepřesáhne 6 měsíců,není 
nutné vízum! Při delších programech ano, nicméně jsme zde 
pro vás a rádi vám se vším pomůžeme!

 STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY – VYBRANÉ REGIONY 
podmínKy programu

Věk studenta 15–18 let (v některých případech od 14 let)

Znalost angličtiny komunikativní znalost, jazykový test

Délka a termíny 
programu

semestr: září–leden; únor–červen
školní rok: září–červen

Uzávěrka přihlášek 1. dubna při nástupu v září (podle dostupnos-
ti možné i později)

Školní rok září–červen

studium v KanadĚ
Do Kanady se můžete vydat za studiem na střední škole v délce 
jednoho semestru nebo celého školního roku. Jednotlivé provincie 
nabízí pro každého něco, společnou ale mají kvalitu vzdělávání. 
Kanada není možností jen pro zájemce o studium v angličtině, 
ve Winnipegu pro vás máme program, který kombinu-
je angličtinu a francouzštinu. Pokud se chcete zdokonalit 
v  obou jazycích, je tento program vhodný právě pro  vás.  
Pokud vás kromě nabízených provincií (Manitoba, Alberta, Ontario) 
láká provincie jiná, případně byste měli zájem 

o konkrétní město, rozhodně se nebojte zeptat, v nabídce máme 
nespočet možností studia v Kanadě. 

vZdĚlávací systém
Školský systém v Kanadě se dělí podobně jako u nás, a sice na zá-
kladní, střední a vysoké školství. Vzdělávání v Kanadě je regulo-
váno jednotlivými provinciálními vládami. Ministerstva školství 
v provinciích dohlíží na školské rady, které zase dohlíží na jednot-
livé školy. Ve školách je vyučování dle kurikula dané provincie.  
Pro děti od 6 do 16 let je docházka povinná. Školní rok trvá 
stejně jako u nás od září do června. V rámci školního roku jsou 
obvykle dva týdny prázdnin v prosinci a jeden týden v únoru 
nebo březnu. Ve škole jsou studenti zhruba šest hodin denně.  
V Kanadě mají 12 tříd, na střední školu připadají ročníky 9–12. 
Na nižším gymnáziu se vyučuje šest předmětů. Zpravidla to bývá 
matematika, angličtina, místní zeměpis, tělesná výchova, ruční 
práce a vědy (fyzika, chemie a biologie v jednom). Ve vyšších roční-
cích mají studenti v jednom semestru čtyři předměty a ve druhém 
semestru další čtyři. 

Sen o studiu v zahraničí se mi vyplnil. Odjela jsem studovat na 10 

měsíců do Montrealu bilingvní program. Žila jsem ve franouzské 

rodině a studovala na anglické střední škole. Byla jsem tak 

v neustálém kontaktu s angličtinou a francouzštinou. Montreal je 

multikulturní město a každý den na vás čeká nové překvapení. Zažila 

jsem legrační situace, navštívila kanadské národní parky, ochutnala 

cizí kuchyně a hlavně poznala nové přátelé. Ve škole jsme měla tu 

možnost studovat nové předměty, např. leadership a contemporary 

world. Poznala jsem i jiný styl výuky, který se liší od českého školství. 

Studenti jsou pro učitele spíš kolegové, partneři a mají velice 

přátelský přístup.

Celý program hodnotím jako velmi úspěšný a prospěšný 

pro uchazeče, kteří se chtějí zdokonalit v cizích jazycích a chtějí 

vyzkoušet něco nového. Moc děkuji Báře, za veškerou asistenci 

před a po dobu programu!

  
Pamela Bílíková, Montreal

Rok na střední škole v Kanadě

Více od našich studentů na www.youtube.com/alfaagency

provincie manitoba, mĚsto Winnipeg
Louis Riel School Division - bilingvní program (Aj a Fj)

Cena

Semestr (cca 5 měsíců) 11 190 CAD

Školní rok (cca 10 měsíců)  19 590 CAD

provincie alberta, mĚsto red deer
Red Deer Public School District Cena 

Semestr (cca 5 měsíců) 11 690 CAD

Školní rok (cca 10 měsíců) 20 690 CAD

provincie ontario, greater toronto  
Upper Grand District School Board

Cena

Semestr (cca 5 měsíců) 13 490 CAD

Školní rok (cca 10 měsíců) 24 390 CAD

 KANADA 
podmínKy programu

Věk studenta 13–19 let

Znalost angličtiny komunikativní znalost

Délka a termíny 
programu

semestr: září–leden; únor–červen
školní rok: září–červen

Uzávěrka přihlášek 3 měsíce před plánovaným odletem (v případě
volných míst možnost i pozdějšího podání)

Školní rok září–červen

 STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY – NOVA SCOTIA  KANADA 

Nova Scotia International Student Program vznikl na základě spojení 
regionálních školních rad a ministerstva školství, jenž zaručuje 
stejnou kvalitu škol po celém území provincie Nova Scotia. Do více 
než 100 škol sem každoročně přijíždí okolo 1000 zahraničních 
studentů například z Belgie, Brazílie, Číny, Kolumbie, Německa, 
Itálie, Japonska, Mexika či České republiky.

loKace
Poloostrov a zároveň jedna z 10 provincií Kanady Nova Scotia se 
nachází v jihovýchodní části Kanady, na pobřeží Atlantického oceánu. 
Nova Scotia se může chlubit nejdelší 7 400 km dlouhou pobřežní 
čarou v Severní Americe. Z jakéhokoliv místa na poloostrově se na po-
břeží dostanete v maximálním časovém horizontu jedné hodiny. 
Naleznete zde písečné pláže vhodné ke koupání, severské jehličnaté 
lesy vybízející k výletům a hory vhodné pro lyžaře a snowboardisty. 
Ač se to může zdát nepravděpodobné Nova Scotia se nachází jižněji 
než Česká republika!

podnebí 
Tato provincie patří díky proudění Golfského proudu k nejteplej-
ším v Kanadě. Podnebí je podobné tomu v New Yorku, Bostonu 
nebo i klimatu České republiky. Přes léto se teplota může vyšplhat  
na 25–32 °C a v zimě padá na 0 až –10 °C.

ŠKoly nova scotia
Všechny školy musí dodržovat stejnou nabídku předmětů stanove-
nou ministerstvem školství, jsou tedy na kvalitativně stejné úrovni. 
Velké množství škol navíc poskytuje širokou nabídku mimoškolních 
aktivit. Můžete se zapojit do četných kroužků a klubů například 
s hudebním, uměleckým nebo sportovním zaměřením.
Na rozdíl od amerických státních škol máte na školách v Kanadě 
možnost maturovat a školy této provincie úzce spolupracují s uni-
verzitami, takže se pro Vás studium na střední škole v Kanadě může 
stát vstupenkou na kanadskou univerzitu! 

výbĚr ŠKoly a rodiny 
Studenti jsou umísťováni na základě vyplněné přihlášky, kde se 
zohledňují studentovy zájmy a předměty, které studuje ve škole. Je 
možné dát preferenci většího či menšího města, města s možností 
určitého sportu, či návštěvy určitého zájmového kroužku.
Každá rodina je pečlivě vybírána a pravidelně navštěvovaná regi-
onálním koordinátorem. Nova Scotia má jednu z nejhustších sítí 
místních koordinátorů, kterých je v provincii 25.

cena programu 

cena ZaHrnuJe
• umístění a studium na střední škole v provincii Nova Scotia
• ubytování v hostitelské rodině, vlastní pokoj, plnou penzi
• vyzvednutí a odvoz na letiště
• po-příjezdové setkání v Kanadě
• pojištění léčebných výloh a odpovědnosti
• podporu místního koordinátora
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu 

cena neZaHrnuJe
• zpáteční letenku do Kanady;  učebnice a pomůcky na škole
• kapesné během pobytu (doporučeno 250–350 CAD na měsíc)
• vízové poplatky

délKa programu cena

Trimestr (cca 3 měs.) 6 690 CAD

Semestr (cca 5 měs.) 9 890 CAD

Školní rok (cca 10 měs.) 17 790 CAD

Ahoj Báro, mám se tu dobře. Rodina je skvělá!Škola se začíná dařit, zvolila jsem si výborné předměty, takže to celkem stojí za to. Nejsem si úplně jistá, jestli mě vůbec postihl nějaký kulturní šok :-). Jediný šok, který jsem zaznamenala, byl v oblasti hudby, kdy jsem zjistila, že notu h nazývají b, což úplně mění můj pohled na hudební teorii. Každopádně to tu zvládám. Doufám, že se máš dobře :-).

Bětka Novotnásemestr na střední škole v Nova Scotia
Více od našich studentů na www.youtube.com/alfaagency
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 ÚVOD & OBSAH  ÚVOD & OBSAH 
cena programu

cena ZaHrnuJe
• umístění a studium na střední škole v oblasti  Vancouveru
• ubytování v host. rodině, vlastní pokoj, plnou penzi
• vyzvednutí na letišti při příletu, odvoz při odletu
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu
• podporu koordinátora po dobu programu
• pojištění léčebných výloh

cena neZaHrnuJe
• zpáteční letenku do Kanady
• veškeré náklady na přepravu během školního roku
• náklady na učebnice a školní pomůcky
• kapesné během pobytu – doporučujeme 250–350 CAD/měs.
• vízové poplatky

 STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY – VANCOUVER 
podmínKy programu

Věk studenta 15–18 let (na určitých školách možno akceptovat 
také studenty od 13 let)

Znalost angličtiny komunikativní znalost

Délka a termíny 
programu

semestr: září–leden, únor–červen
školní rok: září–červen

Uzávěrka přihlášek 3 měsíce před plánovaným odletem

Školní rok září–červen

vancouver
Vancouver je městem ležícím na pobřeží Tichého oceánu v kanadské 
provincii Britská Kolumbie. Klima v této oblasti je mírné oceánské. 
Vancouver je díky své poloze chráněn horami a ohříván teplými 
proudy Tichého oceánu. Zároveň město před extrémy počasí chrání 
také Vancouver Island. Vancouver se stále pohybuje na žebříčku 
nejlepších měst podle kvality života, v roce 2012 byl na pátém místě 
z  celkových 460 měst z  celého světa. Rozmanitost ský-
tá ve  Vancouveru složení obyvatel, kterého si míst-
ní vláda velmi cení, je totiž pro  ni zdrojem kreativity 
a  síly. Vancouver je osmým největším městem Kanady 
s  počtem obyvatel ve  Vancouver City pohy-

bujícím se kolem 600 000. Na metropolitním území obklo-
pujícím Vancouver (tzv. Metro Area) žije nicméně přes dva 
miliony obyvatel. Bohatá je zde také síť škol, které Vancou-
ver nabízí, a  to jak základních a  středních, tak i  univerzit. 
Kromě  programu v Severním Vancouveru vám nově nabízíme také 
program ve městě Langley, které je od Vancouveru vzdálené cca 45 mil. 

podnebí
Podnebí Vancouveru je ovlivněno Tichým oceánem a blízkými 
horami. I když v průběhu zimy může být klima vlhké, nemusí-
te se ve městě bát výrazných sněhových přeháněk nebo zimy. 
Sněhu si ale určitě užijete v horách v okolí, které vybízejí ke 
spoustě zimních sportů. Na jaře se ve Vancouveru teploty pohy-
bují od 12 do 15 °C, přes léto kolem 22 °C, ale mohou vystoupat 
až ke 30 °C. Podzim a zima jsou mírné, na podzim se průměr-
né teploty pohybují od 6 do 12 °C, v zimě od 3 do 7 °C stupňů.

výbĚr ŠKoly
Studenti si mohou při podání přihlášky dát preferenci škol, kte-
ré je v nabídce distriktů zaujmou. Jednotlivé školy se ve svých 
profilech a zaměření liší, takže studenti mohou zohlednit své 
zájmy nebo předměty, které chtějí ve Vancouveru studovat.

Dobrý den,
tak jsem včera v pořádku dorazila a zatím probíhá vše v pořádku. :)

Na letišti mě poslali na imigrační, tam jsem jim chtěla ukázat vízum 

a potvrzení o platbě a ty ostatní papíry, ale nic z toho vidět nechtěli 

(stačil pas a declaration card) a dali mi nějaký papír s povolením 

studovat platným do 30.9.2015, tak doufám, že to bude v pořádku.

Rodinu jsem lepší mít asi nemohla, jsou moc moc milí a mají krásný 

dům :).

Děkuji za skvělou organizaci,
Týna Králová

Semestr na střední škole v Kanadě ve Vancouveru

 
Více od našich studentů na www.youtube.com/alfaagency

délKa programu cena od 

Trimestr (cca 3 měsíce) 8 490 CAD

Semestr (cca 5 měsíců) 12 990 CAD

Školní rok (cca 10 měsíců)  23 390 CAD

 KANADA 
podmínKy programu

Věk studenta 13–18 let

Znalost angličtiny komunikativní, pokročilá znalost AJ

Délka a termíny 
programu

semestr: září–leden; únor–červen
školní rok: září–červen

Uzávěrka přihlášek 3 měsíce před plánovaným odletem (v případě
volných míst možnost i pozdějšího podání)

Školní rok září–červen

 SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLY  KANADA 

souKromé stŘední ŠKoly v KanadĚ
Kanadské státní školství je na dobré úrovni, ale i přesto někte-
ří naši studenti volí pro své studium školu soukromou. Často je 
tomu z toho důvodu, že studenti mají nějaké specifické požadavky, 
které státní střední škola nemůže naplnit. Může to být například 
přání bydlet na internátě nebo spojit zahraniční studium s oblí-
beným sportem. Některé naše partnerské školy například úzce 
spolupracují s renomovanými hokejovými akademiemi. Výuka 
na takové škole je perfektně uzpůsobena pro pravidelné tréninky 
(více informací o hokejových programech naleznete na str. 20). 

specifiKa souKroméHo ŠKolství v  KanadĚ 
I pro kanadské soukromé střední školy platí obdobné výhody 
jako pro soukromé školy jinde po světě. Jsou bezesporu výbor-
ně vybavené, disponují specializovanými učebnami, různými 
sportovišti, ateliéry a v neposlední řadě také kvalitními vyučují-
cími. Soukromé školy v Kanadě jsou často menší a kontakt mezi 
studenty a personálem školy je tak velmi úzký a osobní. Běžný 
je na těchto školách vyšší podíl mezinárodních studentů opro-
ti studentům kanadským. Školy mohou být smíšené nebo čistě 
dívčí a chlapecké. Na soukromé kanadské škole se tak můžete 
těšit na mezinárodní interaktivní prostředí a spoustu inspirace 
například pro své budoucí vysokoškolské studium. O konkrétní 
nabídce se informujte v našich kancelářích, rádi vám připravíme 
studium na soukromé střední škole v Kanadě přímo na míru.  

cena programu 

cena Zpravidla ZaHrnuJe
• umístění a studium na soukromé střední škole v Kanadě
• ubytování v hostitelské rodině nebo na internátu
• stravu (polopenzi/plnou penzi)
• vyzvednutí a odvoz na letiště
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu 

cena Zpravidla neZaHrnuJe
• zpáteční letenku do Kanady 
•  učebnice a pomůcky do školy
• kapesné během pobytu (doporučeno 250–350 CAD na měsíc)
• vízové poplatky
• zdravotní pojištění 

délKa programu cena od

Trimestr (cca 2–3 měs.) 7 290 CAD

Semestr (cca 4–5 měs.) 13 490 CAD

Školní rok (cca 9–10 měs.) 25 590 CAD
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 ÚVOD & OBSAH  STŘEDOŠKOLSKÉ STUDIUM S HOKEJEM  OHLASY NAŠICH STUDENTŮ  KANADA 
Ahoj Dášo,
ja som práve pricestoval dva dni dozadu na takú letnú dovolenku na Slov-
ensko navštíviť rodinu a tak ďalej. Celý rok som nemal jeden problém 
všetko vychádzalo úžasne. Našiel som veľmi veľa nových priateľov ale 
hlavne rodinu na celý život. Už onedlh sa vraciam naspäť, aby som začal 
štúdium na Univerzite StFX. 

Karol Boldiš, Nova Scotia 
školní rok na střední škole v Kanadě

Dobrý den,
na škole jsem byla více než spokojená. Každé ráno jsem jezdila do 
školy jejich klasických School Busem a řidič se ke mně choval skvěle. 
Ve škole jsem si mohla sama vybrat, jaké předměty chci navštěvovat, 
samozřejmě s přihlédnutím na mé znalosti anglického jazyka. Učitelé 
ke mně přistupovali po celé tři měsíce opatrně. Chápali, že jsem v novém 
prostředí, s jazykovou bariérou. Všichni ke mně byli velice otevření 
a nápomocní. Do hodin jsem byla zapojována jako normální student, 
i co se různých projektů týče. Měli jsme na škole spoustu přednášek 
a podobně. Samozřejmě jsme měli i různá volna a snowdays. Když jsem 
uvízla ve škole, kvůli sněhu a vánici, jeden z učitelů se nabídl, že mě 
odveze domů. Ředitel Upper Grand District mě ke konci mého pobytu 
navštívil, vyptával se mě jak se mi tu líbí a celkově se staral. Nabídl 
mi i nějaké výlety. Na škole v Palmerstonu jsme byly dvě zahraniční 
studentky, já a slečna z Holandska. 
Rozhodně doporučuju všem studentům, já byla nevýslovně spokojená 
a nejraději bych se opět vrátila! Všichni mi moc chybí! 
S pozdravem

Alexandra Zajkrová 
3 měsíce na střední škole v Kanadě

Dobrý den Báro,
posílám další pozdrav z Kanady :). Je to tu fajn, jen to počasí je čím dál 

tím bláznivější. Tenhle víkend jedeme s Adél na výlet do Victorie, takže 
se moc těším. Collin Vám měl poslat něco k podepsání rodičům, tak 
doufám že vše došlo, abychom mohly s Adél jet.
Doufám, že se máte dobře a máte spoustu nových zájemců o studium 
ve světě. Já jsem opravdu ráda, že jsem odjela a rozhodla se pro výměnu 
míst, protože toho zažijeme mohem víc než jen tady v Kanadě.
Děkuji moc a mějte se pěkně.

Hannah Stejskalová, Vancouver
semester na střední škole v Kanadě

Dobrý den,
chci Vám popřát veselé Vánoce a šťastný Nový rok :). V Kanadě si to 
užívám, rodina je úplně úžasná, škola je celkem lehká a mám hodně 
nových kamarádů mezi mezinárodními studenty ;).

Jana Kofroňová, Nova Scotia 
semestr na střední škole v Kanadě

Dobrý den,
moc se omlouvám, ale už se mi to tu krátí a začíná opět předcestovní 
horečka. Strašně rychle to tu uteklo, ale musím říct, že to byl báječný 
pobyt. Dneska jsem kontrolovala všechny své doklady a uvědomila si, 
že nemám kopii svojí zpateční letenky. Koukala jsem do mailů a ne-
mohla ji nikde najít, mohla byste mi ji prosím poslat znovu? Moc se 
omlouvám a děkuji. 
S pozdravem 

Tereza Goetzová, Nova Scotia 
semestr na střední škole v Kanadě

studium na KanadsKé 
stŘední ŠKole s HoKeJem

Úvod
Každý kluk jistě někdy vzal do ruky hokejku. A kdo to myslí s hoke-
jem trochu vážně, začne dříve nebo později pokukovat po kolébce 
tohoto sportu, po Kanadě. Je jasné, že pro efektivní vyučování je 
důležitá motivace a pozitivní nálada. Pokud spojíte studium na ka-
nadské střední škole s něčím, co milujete - tedy s HOKEJEM, máte 
zaručené, že se domů vrátíte nejenom se zajímavým hokejovým 
„životopisem“, ale také s perfektní angličtinou.
 
možnosti
Ve spolupráci s několika partnerskými školami, ať již státními nebo 
privátními, vám zprostředkujeme pobyt, který skloubí akademickou 
výuku se sportem. 
Můžete stávit semestr nebo rok na kanadské střední škole a hokeji 
se věnovat na úrovni školního nebo lokálního týmu, anebo se zají-
mat o přijetí na hokejovou akademii. 
V rámci některých programů jsme vám rovněž schopni zajistit ho-
kejovou hostitelskou rodinu. Soužití s kanadským „host father“, 
který sám hokej aktivně hraje, vám pomůže rychle se začlenit mezi 
místní milovníky hokeje.

Ahoj Báro,
má zkušenost s hokejem v Kanadě byla jednou z neocenitelných život-
ních zkušeností. Poznal jsem pravý tvrdý kanadský hokej a přiučil se 
novým technikám. Dále jsem se spřátelil s hokejistky, se kterými jsem 
trávil většinu času na ledě a tím si i zdokonaloval angličtinu. Trenéři byli 
vůči mně shovívaví a tolerovali můj osobní přístup k hokeji. Na zápasy 
jsem se vždy těšil, protože se vždy sehrál kvalitní zápas a každý soupeř 
byl rovnocenným. Jen rozhodčí byli občas na obtíž, ale to k tomuto 
sportu prostě patří.
 Jan Váca, NSISP

 Rok na střední škole v Kanadě (Nové Skotsko)

Zdravím Báro, 
hrát hokej byla nejlepší část mého pobytu v Kanadě. Hokej je pro mě 
zvláštní záležitost. Nejenom, že je to možnost potkat nové přátelé, ale 
také zažít nezapomenutelné momenty, na které budete vzpomínat 
navždy. Být součástí týmu a reprezentovat školu nese řadu povinností, 
jako být brzy ráno na tréninku a dojíždět na zápasy, ale jde taky o to 
poznat jejich zvyky, jako je třeba chodit v den zápasu po škole v obleku... 
A ačkoliv budete poprvé nervózní, potom zjistíte, že je to skvělý pocit. 

Adam Bigaj, NSISP
Semestr na střední škole v Kanadě (Nové Skotsko)

 KANADA 
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 ÚVOD & OBSAH  ÚVOD & OBSAH  STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY 
podmínKy programu

Věk studenta 14–18 (19) let 

Znalost angličtiny komunikativní znalost, zpravidla podmíněno 
vstupním testem

Délka a termíny 
programu

term (3 měs.): únor–duben, duben–červenec, 
červenec–září, září–prosinec
semestr (5,5 měs.): únor–červenec,  
červenec–prosinec
školní rok (11 měs): únor–prosinec

Uzávěrka přihlášek 3 měsíce před plánovaným odletem

Školní rok leden/únor–prosinec

austrálie
Austrálie (the Commonwealth of Australia) byla založena v roce 
1901, kdy se původní britské kolonie dohodly na vytvoření federace. 
Tato federace se v současnosti sestává ze šesti států a dvou pevnin-
ských a několika malých ostrovních teritorií. Formální hlavou Austrá-
lie je stále britská královna Alžběta II. Královna na návrh australské 
vlády jmenuje generálního guvernéra, který královnu v Austrálii 
zastupuje. Za vzdělání jsou odpovědné vlády v jednotlivých státech 
a teritoriích, nicméně pro zajištění kontinua spolupracují státy 
s federální vládou. Studovat lze na státních i soukromých školách. 
Mezi českými a slovenskými studenty je Austrálie v posledních le-
tech velmi oblíbenou destinací. Ročně do těchto teplých krajů odlétá 
až na dva tisíce studentů, a to za významného přispění naší agentury. 
Alfa Agency se na  tuto destinaci specializuje prakticky 
od  svého vzniku. V  každé naší pobočce naleznete vždy ně-
koho z  našeho týmu, kdo  má s Austrálií osobní cestovatel-
ské a  studijní zkušenosti. Naši spojitost s  touto destinací 
potvrzuje kancelář v Sydney i kolegové v Brisbane a Perthu, 
na které se mohou studenti v případě potřeby vždy obrátit. 

australsKý vZdĚlávací systém
V roce 2008 přijaly státy Australského společenství Deklaraci o vzdě-

lávacích cílech mladých Australanů, kterou si kladou za cíl sjednotit 
australské školství s důrazem na vysokou kvalitu vzdělávání. Cílem 
je také to, aby mladí Australané byli úspěnými studenty, sebevě-
domými a kreativními jednotlivci a aktivními občany. Mohlo by 
se zdát, že toto má pramálo společného se zahraničními studenty, 
nicméně pokud budete jako zahraniční studenti součástí tohoto 
systému, důraz na vědomosti, porozumění a dovednosti nutné 
pro život ve 21. století dozajista ovlivní pozitivně i vás. Austral-
ské střední školy, ať již státní či soukromé, jsou svojí strukturou 
obdobou našich víceletých gymnázií. Střední školy navštěvují 
studenti ve věku od 13 do 17 let. Ročník 8 až 10 spadá pod nižší 
střední školu a navštěvují jej studenti od 13 do 15 let. Při studiu 
na tomto stupni rozvíjí studenti vědomosti a dovednosti nabité 
dříve a soustředí se na další rozvoj s ohledem na své osobní učební 
cíle a potřeby. Ve vyšších ročnících 11 a 12 se studenti zaměřují 
na oblast, které by se chtěli věnovat při dalším studiu nebo práci.  

Odlišností je u Austrálie začátek a  rozdělení školního roku. 
Ten je rozdělen do čtyř částí, tzv. terms, kdy školní rok začí-
ná ke konci ledna  příp. začátkem února a  končí v  prosinci 
před Vánoci. Letní prázdniny mají Australané v prosinci a led-
nu, kratší prázdniny potom v období mezi jednotlivými termy. 
Australské zákony vyžadují, aby měli všichni studenti mladší 18 let 
ustanoveného místního opatrovníka (tzv. Guardian). Jeho funkci 
zpravidla plní hostitelská rodina nebo škola, podle typu ubytování. 

umístĚní
Alfa Agency spolupracuje s celou řadou státních i soukromých 
škol. Umístit vás můžeme jak na východním, tak na západ-
ním pobřeží. Jelikož máme zastoupení v Sydney a v Perthu, 
budou pro vás možná nejatraktivnější tato města. Nemusíte 
se ovšem obávat ani dalších měst, neboť každá škola má své-
ho studijního poradce starajícího se o  zahraniční studenty. 

 AUSTRÁLIE  STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY 

délKa 
programu sydney

brisbane
g.coast, 
cairns

pertH

Term (cca 3 měs.) 8 790 AUD 8 990 AUD 8 770 AUD

Semestr (5 měs.) 15 490 AUD  15 290 AUD 15 490 AUD

Školní rok (10 měs.) 28 390 AUD 27 990 AUD 29 890 AUD

Ceny jsou orientační pro australské státní školy ve výše uvedených destinacích 
pro rok 2014. Při výběru jiné lokality, jiné školy či termínu vám rádi zpracujeme in-
dividuální nabídku. Celková cena se může mírně lišit v závislosti na délce ubytování.

cena ZaHrnuJe
• umístění a studium na střední škole v Austrálii
• ubytování v host. rodině (12 t./term, 23 t./semestr, 46 t./šk. rok)
• stravu – plná penze/polopenze (dle konkrétní školy) 
• vyzvednutí na letišti při příletu
• zdrav. pojištění OSHC po celou dobu pobytu
• podklady pro vyřízení víza – eCOE
• informační schůzku pro studenty a jejich rodiče před odletem
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu
• pravidelné zprávy rodičům o průběhu studia

cena neZaHrnuJe
• zpáteční letenku do cílové destinace 
• vízové poplatky 
• kapesné během pobytu (doporučujeme 200–300 AUD/měsíc)
• náklady na učebnice, školní pomůcky, školní uniformu, je-li 

vyžadována, případně další poplatky obdobného charakteru – 
závisí na konkrétní škole

cena programuJaZyKová pŘíprava
Vstupní podmínkou mnoha středních škol je dobrá znalost ang-
lického jazyka, prokázaná některou z mezinárodně uznávaných 
zkoušek. Pokud vaše jazykové znalosti nejsou ještě dostatečné, 
můžete před vlastním nástupem na střední školu absolvovat 
v Austrálii jazykovou přípravu na jedné z mnohých jazykových 
škol, které zastupujeme. Vyžádejte si v našich kancelářích spe-
ciální katalog orientovaný na Austrálii, případně navštivte 
www.studiumvaustralii.cz.

 AUSTRÁLIE 

Náš golfový TIP:Věnuješ se intenzivně golfu a chceš si vyzkoušet australská golfová hřiště? Přihlas se na školu Robina High School. Zvol si program golf + studium na střední škole. Budeš tak mít golf na školním rozvrhu jako jeden z předmětů.
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 ÚVOD & OBSAH  ÚVOD & OBSAH  STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA – AUCKLAND 
podmínKy programu

Věk studenta 14 –18 let 

Znalost angličtiny komunikativní znalost

Délka a termíny 
programu

Term 1: 30.1.–2.4. Term 2: 20.4.–3. 7.
Term 3: 20. 7.–25. 9. Term 4: 12. 10.– cca 12. 12.

Uzávěrka přihlášek 
minimálně 3 měsíce před plánovaným 
odletem

Školní rok únor–prosinec

long bay college
Long Bay College patří mezi nejlepších 10 středních škol ve měs-
tě Auckland. Nachází se na velice atraktivním místě v rezidenční 
severní části města zvané North Shore. Rozlehlý zelený areál školy 
s výhledem na moře má až exotickou atmosféru. Hostitelské rodiny 
bydlí v pěší vzdálenosti od školy, a tak si můžete každý den užívat 
nádhernou novozélandskou přírodu počínaje cestou do školy. Všich-
ni studenti na Long Bay College včetně mezinárodních jsou povinni 
nosit školní uniformu. Na to si však brzy zvyknete. 
Long Bay College klade důraz na kreativního ducha, její studenti se 
každoročně účastní národních soutěží v oblasti technologie, umění, 
grafiky a také sportu s výborným finálním umístěním.
 
nabídKa vyučovanýcH pŘedmĚtŮ
Long Bay College nabízí velkou škálu klasických a i na naše poměry 
netradičních předmětů. Patří mezi ně například matematika, busi-
ness, anglický jazyk, výběr dalších jazyků, média, IT, sociální vědy, 
umění (grafika, design, tanec, drama, hudba), vaření, sport (atletika, 
basketball, rugby, plachtění, volejbal, plavání, tenis). Studenti absol-
vují šest předmětů ročně, dva povinné a čtyři volitelné.

meZinárodní studenti
Long Bay College zapisuje mezinárodní studenty do ročníků 9 až 13. 

Škola jim poskytuje kvalitní akademické a bezpečné zázemí. Mezi-
národní studenti mají svobodu vybrat si předměty, které je zajímají, 
a často volí takové z nich, které si nemají možnost vyzkoušet doma.
Personál školy, který má mezinárodní studenty na starosti, moni-
toruje prospěch každého z nich a poskytuje mu excelentní péči 
během studia. V současnosti na škole studují studenti z Brazílie, 
Číny, České republiky, Francie, Německa, Japonska, Jižní Koreje, 
Ruska, Slovenska a Taiwanu. 

Znalost angličtiny
Škola nepožaduje po zahraničních studentech žádné mezinárodně 
uznávané jazykové zkoušky. Studenti by měli mít alespoň komunika-
tivní znalost jazyka před nástupem na školu. V případě, že potenciální 
studenti nemají dostačující znalost, doporučujeme jazykový kurz 
na škole Unique. Více informací vám velice rádi podáme osobně. 

naŠe Hodnocení
Se školou Long Bay College máme několikaletou výbornou zku-
šenost. Víme, že je na škole o naše klienty postaráno s nejlepší 
péčí. Studenti se z Nového Zélandu vrací nadšení a plni pozitivních 
dojmů. 

cena programu 

 
cena ZaHrnuJe
• umístění na škole Long Bay College Auckland
• ubytování v hostitelské rodině (12 t./term, 24 t./sem., 48 t./šk. rok)
• plnou penzi
• poplatek za nalezení ubytování
• vyzvednutí a odvoz na letiště
• zdravotní pojištění po celou dobu pobytu
• podklady pro vyřízení víza
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu 

cena neZaHrnuJe
• zpáteční letenku do Aucklandu
• vízové poplatky
• kapesné během pobytu (doporučujeme 200–250 NZD/měsíc)
• studijní materiály (cca 10–35 NZD za předmět)
• poplatek za školní uniformu (cca 300–500 NZD)

délKa programu cena

Term (cca 3 měs.) 9 470 NZD

Semestr (cca 5 měs.) 16 180 NZD

Školní rok (cca 10 měs.) 29 860 NZD

Ceny se můžou mírně měnit v závislosti na počtu týdnů ubytování. Ceny jsou platné 
pro rok 2015. Pozn.: Term 4 doporučujeme z důvodu zkoušek kombinovat s před-
cházejícím. 

 NOVÝ ZÉLAND  OHLASY NAŠICH STUDENTŮ   AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND 
Ahoj Báro,
doletěl jsem v pořádku a mám se dobře. Nakonec bydlím s ja-
ponským klukem, ale vypadá v pohodě. Jenom hrozně rád fotí 
a při pozdravu se nejdřív ukloní, ale tak to u nich asi chodí :D. Zatím 
je doma jenom maminka. Její syn a manžel přijedou v úterý brzo 
ráno. Dneska jsem byl poprvé na pláži a zítra jdu poprvé do školy. 
Tak uvidím :D. Zatim je to tu fajn :).
Doufám, že sis užila dovolenou,
Měj se hezky,

Jan Kodeš, Robina High School
semestr na střední škole v Austrálii

Dobry den p. Richterova,
Tak ako sme spolu hovorili, po „tazsom“ zaciatku to bolo fajn, podla 
Oskarovych slov to tak aj skoncilo. Na zaver v poslednych  dnoch mi 
dal ze by este tri mesiace kludne zostal, takze asi bol naozaj spokojny.
Rodina bola podla jeho slov vyborna, rovnako ako aj skola a cely pobyt.
Tak ak mozem, chcel by som sa vam touto cestou este raz podakovat. 
Zachvilku /o dva-tri roky/ budem posielat niekam do sveta dceru, urcite 
sa na vas obratim....
Zatial s pozdravom

otec Oskara, Long Bay College
3 měsíce na střední škole na Novém Zélandu

Ahoj Barčo, 
moje rodina je super. Tracey se o nás se Stefí (moje spolubydlící) hodně 
stará. Dává nám dost volného prostoru a je fakt moc milá, taková mami-
na „od rány“. Ve škole mám AJ, matiku, fotografování, Business, světové 
drama, tělocvik a ještě pár jiných předmětů. Na výuku jdu ovšem dnes 
poprvé (10. 7.). Zatím je to moc fajné, ale věřím, že za takový měsíc to 
bude úplně boží. Teď je to trošku ještě náročné, ale s tím se počítalo. :)
Ještě raz veliké díky za to, jak ses o mě postarala a dám zase vědět

Měj se co nejkrásněji

Kateřina Boušková, Benova High School 
semestr na střední škole v Austrálii

Ahoj Dášo! :-) 
Posílám pozdravy z Nového Zélandu 
a musím říct, že si fakt není na co stěžovat. Jsem rád, že 
jsem si vybral právě Long Bay College a jsem moc rád, že 
jsem nejel jen na 3 měsíce, jak jsem původně zamýšlel... 
to by bylo hrozně málo! Škola je fajn, nároky na nás moc 
velký nekladou a po škole se tu dá dělat plno věcí. Ze za-
čátku jsem hrál fotbal (v tom tu nijak zvlášť nevynikají), 
ale teď už fotbalová sezóna skončila, tak zatím chodím 
do školní posilovny a přemýšlím i o tenisu. Jsou tu další 
čtyři studenti z Česka a spousta dalších zahraničních, 
takže o kamarády tady nouze taky není. I s místníma se 
asi hlavně díky fotbalu kamarádím. Navíc můj brazilský 
bratr z rodiny je taky moc v pohodě. Rodina nás občas 
bere o víkendu na výlety nebo se aspoň jdeme všichni 
společně projít po pláži s Pippou - jejich psem. Na přelo-
mu září-říjen pojedu na poznávací výlet na oba ostrovy, 
tak doufám, že to bude tak skvělý, jak všichni tvrdí. Ahoj, 

a díky za tip na Nový Zéland :-). 
Roman Vymazal, Long Bay College

semestr na střední škole na Novém Zélandu

Ahojky Báro, jakpak se máš? :) Konečně už také píšu z Nového Zélandu, moc se 

omlouvám, že mi to vždy tak trvá.

Musím poděkovat za úžasnou rodinu, protože ta se opravdu povedla jak u mě, 

tak i u Hanči. Obě dvě jsme ve svých rodinách moc spokojené :). Po škole 

s Hančou hodně sportujeme a o víkendu se také vždycky něco najde, takže 

ve volném čase rozhodně nezahálíme a celkem si jej užíváme :). Za méně než 

dva týdny s Hančou vyjíždíme dokonce na Cookovy ostrovy a v dubnu potom 

na jižní ostrov :). Tak už se obě moc těšíme. 

Adéla Jiříčková, Semestr na střední škole na Novém Zélandu

Více od našich studentů na www.youtube.com/alfaagency



2726 WWW.ALFA-AGENCY.CZ …s námi se vždy domluvíte

 ÚVOD & OBSAH  ÚVOD & OBSAH  STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY  STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY  VELKÁ BRITÁNIE  VELKÁ BRITÁNIE 

Uvedené termíny jsou orientační a závisí na konkrétním umístění.

podmínKy programu
Věk studenta 16–18 let 

Znalost angličtiny komunikativní znalost, test angličtiny

Délka a termíny 
programu

1 trimestr (3 měs.):  září–prosinec
 leden–březen/duben
 duben–červenec
2 trimestry (5–7 měs.): září–duben
 leden–červenec
3 trimestry (10 měs.): září–červenec

Uzávěrka přihlášek individuální (2 až 3 měsíce před nástupem)

Školní rok září–začátek července

velKá británie
Velká Británie je zemí vzdělanosti. Gramotnost a všeobecný pře-
hled Britů se v mezinárodním srovnání drží elegantně vysoko. 
Určitý počet zahraničních studentů a kvalitní péče o ně je součástí 
dobré vizitky většiny britských colleges (středních škol). Programy 
pro mezinárodní studenty jsou ve Velké Británii pečlivě propraco-
vané. Citlivě zohledňují individuální potřeby každého mladého 
člověka. Do Velké Británie můžete odjet studovat na krátkodobá 
několikatitýdenní studia, kdy poznáte, jaké je to být studentem 
na britské střední škole; možností jsou také delší pobyty na tri-
mestr nebo semestr. Určitě nejvíce zkušeností získáte ročním 
studiem a vydat se do Velké Británie můžete rovnou také na dvou-
leté akademické studium s přípravou na mezinárodně uznávané 
zkoušky, které můžou být vaší cestou na britskou vysokou školu.  

vZdĚlávací systém anglie
Anglický vzdělávací systém je rozdělen do tří stupňů: základní 
(do 11 let věku), střední (do 16 let) a další vzdělávání (16+). 
Povinná školní docházka se vztahuje na školáky od 5 do 16 let. 
Studium na střední škole je zakončeno zkouškami GCSE (General 
Certificate of Secondary Education), kterou studenti skládají z růz-

ných předmětů. Poté mohou pokračovat přípravou na konkrétní 
povolání nebo dalším studiem. Další akademické studium probíhá 
v ročníku 12 a 13 (tzv. Sixth Form). Toto studium je po prvním roce 
zakončeno zkouškou AS level, po druhém zkouškami A-levels, které 
jsou obdobou naší maturity. Jejich úspěšné splnění je nezbytné 
pro studium na univerzitách ve Velké Británii. A-levels skládají 
studenti ze dvou až čtyř předmětů. Konkrétní nabídku dvouletého 
přípravného studia na zkoušky A-levels naleznete na straně 28. 

o programu státnícH stŘednícH ŠKol
Ve Velké Británii spolupracujeme s renomovanou organizací, která 
naše studenty umísťuje převážně v jižní části Anglie. Konkrétní umístě-
ní se pro každého studenta vybírá na základě jeho preferencí, dostup-
nosti a úrovně anglického jazyka. Čeští středoškoláci odjíždějí mnohdy 
na zahraniční střední školu proto, aby získali mezinárodní zkušenost, 
sblížili se s anglickým jazykem, našli si zahraniční kamarády. Jejich 
primárním cílem není dosažení diplomu. Základním programem je 
klasické studium čtyř až pěti předmětů spolu s ostatními britskými 
studenty. Pokud se nicméně necítíte rovnou na studium v angličtině 
a chcete se v jazyce zdokonalit formou jazykového kurzu, můžete si 
zvolit kombinaci intenzivního studia angličtiny s určitou ochutnávkou 
předmětů studovaných v angličtině. V rámci programu English Lan-
guage Plus navštěvujete spolu s ostatními mezinárodními studenty 
lekce angličtiny a s místními studenty zase konkrétní předměty. 

život mimo ŠKolu
Nedílnou součástí programu je samozřejmě ubytování v hostitelské 
rodině a stálá dostupnost studentského poradce. Nejen čas strávený 
ve škole, ale také přirozená komunikace s rodinou, přáteli a dalšími rodilý-
mi mluvčími je jedním z největších přínosů pobytu na zahraniční střední 
škole. Během pobytu na zahraniční střední škole si nejenom zlepšíte svou 
angličtinu, ale také získáte větší sebevědomí a celkově si rozšíříte obzory.

cena programu

délKa programu termíny cena

1 trimestr (3 měs.)
(pouze na vybraných 
školách)

září–prosinec
leden–březen

duben – červenec
od 6 350 GBP

2 trimestry (5–7 měs.)
(pouze ve vybraných školách)

září–duben
leden–červenec od 10 190 GBP

3 trimestry (školní rok) září–červenec od  10 740 GBP

cena ZaHrnuJe
• umístění a studium na střední škole ve VB
• ubytování v host. rodině, polopenzi, plnou penzi o víkendu
• vyzvednutí na letišti při příletu, odvoz při odletu
• informační materiály k programu
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu
• podporu studentského poradce a tzv. Guardianship po dobu programu
• pravidelné zprávy rodičům o průběhu studia

cena neZaHrnuJe 
• pojištění léčebných výloh v zahraničí 
• zpáteční letenku do VB
• veškeré náklady na přepravu během školního roku
• učebnice a pomůcky, extra uniformu, sportovní vybavení
• ubytování během vánočních a velikonočních prázdnin
• kapesné během pobytu (doporučujeme cca 200 GBP/měsíc)
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 ÚVOD & OBSAH  ÚVOD & OBSAH  STUDIUM S PŘÍPRAVOU NA A–LEVELS, IB PROGRAM 
podmínKy programu

Věk studenta 16–18,5 (19) let 

Znalost angličtiny velmi dobrá znalost s ohledem na náročnost 
studijního programu ( A-level, IB)

Délka a termíny 
programu 1–2leté studium

Uzávěrka přihlášek do 30. 6.

Školní rok září–červen

Ostatní požadavky
velmi dobré studijní výsledky, vysvědčení 
za poslední dva roky, doporučení učitelů

o programecH 
a-levels (tzv. advanced levels) jsou státní zkoušky, které 
britští studenti skládají ve věku 18 let. Jsou v podstatě ekviva-
lentem české maturity. Diplom A-level je mezinárodně uznávaný 
a akceptovaný většinou zahraničních univerzit. Příprava na dosažení 
plného A-level je dvouletá. Typický český student má ve 3. a 4. 

ročníku střední školy 8–12 různých předmětů. Britští středoškoláci 
se ve věku 16 až 18 let zaměřují na hlubší studium předmětů, 
ze kterých maturují, a které chtějí později studovat na univerzitě. 
V prvním maturitním ročníku mají studenti čtyři až pět předmětů. 
Z těchto předmětů skládají na konci roku zkoušku (tzv. AS level). 
Ve  druhém roce si v daných předmětech dále zdokonalují své 
znalosti a vše je završeno složením maturity. 

ib program (internationale baccalaureate) je dvouletý 
akademický program zakončený mezinárodně uznávanou kvalifikací 
– diplomem IB. Příprava na IB je o něco náročnější než na A-levels 
a klade na studenty již při vstupu do programu vyšší požadavky. 
Nezbytná je velmi dobrá úroveň anglického jazyka, nadprůměrné vý-
sledky v prvních dvou letech středoškolského studia a vysoká motivace 
k dalšímu vzdělávání. Student se po dobu dvou let věnuje prohlubo-
vání znalostí v šesti předmětech – oblastech. Jedná se o angličtinu, 
druhý cizí jazyk, matematiku, experimental science (přírodní vědy), 
social science (společenské vědy) a dramatickou výchovu.
Studium IB je v mnoha ohledech podobné spíše vysokoškolskému 
modelu výuky. Klade si za cíl nejenom studenty co nejvíce vzdělat 
v daných předmětech, ale také rozvíjet jejich kritické myšlení a kre-
ativitu. V neposlední řadě je učí „jak se učit“, což je předpokladem 
k úspěchu na kvalitní vysoké škole, na kterou tito studenti směřují. 

cena programu

cena ZaHrnuJe
• školné na jeden rok
• dané ubytování (42 týdnů), polopenze
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu 

cena neZaHrnuJe 
• zdravotní pojištění, letenku
• poplatky za A-levels a IB zkoušky

délKa programu termíny cena

Lincolnshire College
1–2leté studium A-level
(pro studenty 16–18,5 let)

školní rok
září–červenec

7 525 GBP – šk. rezidence
7 840 GBP – host. rodina

The Henley College
2leté studium IB
(pro studenty 16–19 let)

školní rok
září–červenec

11 490 GBP – host. rodina
(roční studium)

 VELKÁ BRITÁNIE 
boston (lincolnshire college) 
Město Boston (cca 50 tis. obyvatel) leží v srdci hrabství Lincolnshire 
ve východní části Anglie. Jde o živé město, administrativní i kulturní 
centrum celé oblasti. Lincolnshire College je situována v pěší vzdá-
lenosti od centra. Škola je výborně vybavená, ať již jde o učebny, či 
prostory určené pro zábavu, sport a relaxaci. Ubytování je možné 
zvolit v hostitelské rodině nebo ve školní rezidenci s polopenzí, 
v případě samostatnějších studentů je možná i rezidence bez stravy. 

the Henley college
The Henley College se nachází v srdci historické části hrabství Ox-
fordshire, na břehu řeky. Škola nabízí studium programu A-levels i IB 
programu. Může se pochlubit moderním vybavením a dvěma roz-
sáhlými kampusy. Studenti jsou ubytováni v hostitelských rodinách.

 SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLY 
podmínKy programu

Věk studenta 13–18 let

Znalost angličtiny komunikativní, pokročilá znalost AJ

Délka a termíny 
programu

závisí na konkrétní střední škole, možnost studia 1 
až 2 roky (případně 1–2 trimestry)

Uzávěrka přihlášek 3–4 měsíce před začátkem programu
do naplnění kapacity škol

Školní rok 

září–červen, školní rok obsahuje 3 trimestry
1. trimestr: začátek září–polovina prosince
2. trimestr: začátek ledna–začátek dubna
3. trimestr: konec dubna–polovina června

cena programu

ceny Zpravidla ZaHrnuJí 
• umístění a studium na vybrané střední škole ve Velké Británii
• ubytování v hostitelské rodině nebo na internátu školy
• stravu (polopenze/plná penze)
• přístup k veškerému zázemí školy (sportoviště, výuková centra)
• vybrané školní aktivity
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu 

ceny Zpravidla neZaHrnuJí
• dopravu do cílové destinace
• školní učebnice, extra školní a volnočasové aktivity, školní uniformu
• zdravotní pojištění do zahraničí
• kapesné

delKa programu cena 

1 trimestr (3 měs.) od 6 990 GBP

2 trimestry (cca 6 měs.) od 12 990 GBP

Školní rok (cca 10 měsíců) od 19 990 GBP

 VELKÁ BRITÁNIE 

souKromé stŘední ŠKoly 
V rámci britského vzdělávacího systému mají soukromé školy poměr-
ně silnou pozici. Platí to nejenom historicky, ale bezesporu i v sou-
časné době. Jednotlivé školy jsou hodně osobité, ale vyznačují se 
i určitými společnými parametry. Mají zpravidla vysokou akademickou 
úroveň a často i prestiž a studentům nabízí nadstandardní zázemí 
jak po stránce personální (vyučující), tak i materiální (budovy školy, 
sportoviště, ateliéry, apod.) Na všechny tyto okolnosti jsou profesoři 
i studenti dané školy patřičně hrdí. Možná právě proto pro ně nošení 
uniformy není nutným zlem, ale v podstatě výzvou, výhodou a atribu-
tem sounáležitosti k určité komunitě. Při návštěvě britské soukromé 
školy na vás dýchne atmosféra vzájemného respektu a tvrdé práce, 
ale také kreativity a ambice dotáhnout to na kvalitní vysokou školu.  

typy souKromýcH ŠKol
Britské soukromé školy by se daly rozdělit následovně:
• školy chlapecké, dívčí a smíšené;
• školy denní (day schools) a internátní (boarding schools);
• školy mezinárodní s menším počtem britských studentů a školy 
s většinovým počtem britských studentů. 
V naší nabídce máme všechny výše zmíněné typy soukromých střed-
ních škol. Informujte se v našich kancelářích. 

1. ŠKoly cHlapecKé, dívčí a smíŠené
Většina českých studentů volí školu, která je smíšená, a na kterou 
tedy dochází chlapci i dívky. Oddělené dívčí a chlapecké školy v České 
republice v podstatě neexistují, a proto je pro většinu našich studentů 
představa klasické smíšené školy přijatelnější. Nicméně ryze chlapecká 
nebo dívčí škola může některým českým studentům lépe vyhovovat. 

2. denní a internátní ŚKoly
Při studiu na privátní denní střední škole jsou studenti školou 
umístěni do  místních hostitelských rodin. Studenti tak mají 
jednak kontakt s místními a mezinárodními studenty, jednak 
také mohou poznat, jaké je to být členem britské rodiny. Po-
kud si student vybere internátní školu, bude s ostatními me-
zinárodními a také britskými studenty žít přímo v areálu školy. 

3. ŠKoly britsKé a meZinárodní
Školy ve Velké Británii se mezi sebou liší i v zastoupení místních 
a mezinárodních studentů. Na většině škol převažují britští studenti, 
nicméně existují také mezinárodní školy, kde jsou britští studenti za-
stoupeni jen z části. Záleží jen na vás, kterou z těchto možností zvolíte. 

Uvedené ceny jsou orientační. Přesnou cenovou nabídku vám zpracujeme na vy-
žádání.

(rozsah placených/neplacených položek se pro jednotlivé školy může lišit)
Přípravné studium na A-levels patří k cenově nejdostupnějším programům ve Velké Británii!

TIP
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 ÚVOD & OBSAH  ÚVOD & OBSAH 

délKa programu termín cena od

1 trimestr (3,5 měs.) září–prosinec 6 360 EUR

2 trimestry (7 měs.) září–březen 10 885 EUR

2 trimestry (5 měs.) leden–květen/červen 9 355 EUR

3 trimestry (školní rok) září–květen/červen 12 100 EUR

 STÁTNÍ A SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLY 
podmínKy programu

Věk studenta 12–18 let 

Znalost angličtiny komunikativní znalost

Délka a termíny 
programu

1 trimestr:  září–prosinec, leden–březen
2 trimestry: září–březen (7 měs.), leden–kvě-
ten/červen (5 měs.)
3 trimestry: září–květen/červen

Uzávěrka přihlášek 
do 31. 5. pro nástup v září, do 31. 10. pro ná-
stup v lednu (může se lišit dle jednotlivých 
škol, pozdějši přihlášky dle dostupnosti)

Školní rok září–květen/červen

irsKo
Historie této země s pěti miliony obyvatel je spjata s keltskými 
kmeny i se sousední Velkou Británií a je velmi bohatá na myto-
logii. Tradičně je Irsko označováno jako země svatých nebo země 
vzdělanosti; říká se také, že v Irsku naleznete více než 40 odstínů 
zelené. Kromě toho je Irsko vyhlášené vytříbenou angličtinou, což 
z něj dělá ideální destinaci pro středoškolská studia. Třešničkou 
na dortu může být pro mnohé tradiční irská hudba a irský tanec.

irsKý vZdĚlávací systém 
Irský vzdělávací systém je považován za jeden z nejrozvinutějších 
a nejúspěšnějších v Evropě. Školy jsou soukromé, ale kontrolova-
né vládou. Školství je v Irsku povinné pro děti od šesti do 16 let. 
Je rozdělené stejně jako u nás, tedy na základní, střední a vyso-
koškolské. Střední školy navštěvují studenti ve věku 12–18 let. 
Samotné střední školství se dělí na dva stupně, tzv. Junior a Se-
nior. První stupeň studia (Junior) trvá tři roky a studenti studují 
obecné kurikulum s 9–11 předměty. Mezi povinné předměty pa-
tří angličtina, matematika, přírodní vědy, historie nebo zeměpis 
a moderní evropské jazyky. K těmto předmětům se přidává až pět 
volitelných předmětů. Ve třetím roce se skládá certifikát a násle-
duje studium na druhém stupni (Senior), které trvá 2–3 roky, a to 

v závislosti na tom, jestli se student rozhodne pro tzv. Transition 
Year. Tento rok je mostem mezi Junior a Senior stupněm a na jeho 
konci studenty nečekají žádné testy. Mohou se tedy akademicky 
rozvíjet bez tlaku zkoušek. Studium následného Senior stupně 
je zaměřené na přípravu na studium na univerzitě a budoucí po-
volání a je ukončeno obdobou české maturity, tzv. Leaving Certi-
ficate. Studenti v Senior stupni studují šest až sedm předmětů. 

o programu
Středoškolské studium v  Irsku probíhá na  státních nebo 
soukromých denních školách s  ubytováním v  hostitelských 
rodinách, nicméně není problém zajistit i studium na inter-
nátní škole. Při přihlášení do programu mohou studenti uvést 
svoje preference (včetně preference internátní školy a  pre-
ference předmětů, která je důležitá, pokud se student chce 
profilovat určitým směrem); konkrétní umístění provádí orga-
nizace v Irsku na základě těchto preferencí a studijního zázemí.

JaZyKový KurZ
Pokud se chcete před nástupem na střední školu rozmluvit, 
můžete se vydat na  jazykový kurz na některou z  jazykových 
škol v irských městech, které máme v naší nabídce. Inspiraci 
můžete najít v našem katalogu krátkodobých jazykových kurzů. 

ceny ZaHrnuJe 
• umístění a studium na střední škole v Irsku
• ubytování v hostitelské rodině, plnou penzi
• vyzvednutí na letišti při příletu, odvoz při odletu
• školní učebnice pro šest předmětů a uniformu
• informační materiály k programu
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu 
• podporu studentského poradce a tzv. Guardianship po dobu programu
• pravidelné zprávy rodičům o průběhu studia

ceny Zpravidla neZaHrnuJí
• zpáteční letenku
• pojištění léčebných výloh v zahraničí
• veškeré náklady na přepravu během školního roku
• učebnice a pomůcky do některých výběrových předmětů, extra 

uniformu, sportovní vybavení
• ubytování během vánočních a velikonočních prázdnin
• kapesné během pobytu (doporučujeme cca 200 EUR/měsíc) 

Uvedené termíny jsou orientační a závisí na konkrétním umístění.

 IRSKO 
cena programu 

 OHLASY NAŠICH STUDENTŮ 
Thajska a Číny. Je zde početná skupina studentů z Nigérie, Evropané 
jsou dost v menšině (mezi boarding studenty). I mezi studenty, kteří 
bydlí v okolí, je početná skupina přistěhovalců, zejména z Indie 
a Pákistánu. Přidáme-li k tomu místní anglicky mluvící Velšany, 
je kulturní a národnostní složení studentů opravdu velice pestré.

Co se týče internátů, ty jsou dva. Modernější Ty Mawr hned u školy 
pro starší studenty a starší Parc House přibližně 2 míle (3,2 km) od 
budovy školy. Studenti se do školy z Parc House dopravují školním 
autobusem. Já sám jsem ubytován na Parc House, protože na Ty 
Mawr mohou bydlet pouze ti, kteří studují Form 6 a zároveň jim 
bylo před začátkem školního roku 16 let. Na Ty Mawr mají studenti 
jednolůžkové pokoje, na Parc House převážně dvojlůžkové a několik 
jednolůžkových. Každý student má k dispozici postel, vlastní 
psací stůl s zásuvkami, skříň, židli, zrcadlo, dvojici elektrických 
zásuvek a dvě police. Každý pokoj má vlastní umyvadlo, na Ty 

Mawr i WC. O sprchu se většinou dělí dva pokoje. Ve společných 
prostorách je pak k dispozici televize, gauče, kulečník a počítače. 
Ubytování je celkově poměrně komfortní a pohodlné.  

Pokud vás napadají další věci, které byste chtěla o škole vědět, rád 
se pokusím odpovědět na vaše otázky.

S přáním pěkného dne

Daniel
soukromá internátní střední škola v Anglii

JaK to cHodí na souKromé internátní 
stŘední ŠKole  v anglii? 
 
Dobrý den,
děkuji za optání, daří se mi dobře.
Na internát jsem si zvykl bez větších potíží, učím se už od minulého 
čtvrtka (4.9.).

Co se týče školy a systému výuky, tak minimálně v předmětech, které 
studuji (matematika, fyzika, informatika) je obtížnost o něco nižší 
než v ČR (AS level, který odpovídá 3. ročníku čtyřletého gymnázia 
v ČR je někde na úrovni 1.-3. ročníku českého čtyřletého gymnázia).

Výuka probíhá v třídách o velikosti od 1 do 12 žáků a je vedena 
v uvolněnějším duchu než v Česku. Na druhou stranu mají všichni 
žáci ke vzdělání a škole obecně mnohem pozitivnější a zodpovědnější 
přístup než je tomu u nás. Mimo vyučování (tzn. v době přestávek, 
volných hodin a pauzy na oběd) mají studenti Form 6 (posledních 
dvou ročníků - tedy i já) vlastní budovu, kde mají společenskou 
místnost, studovnu a knihovnu. Všichni studenti pak mají k dispozici 
fotbalové hřiště, lavičky apod.

Vybavení učeben je veskrze moderní - ve všech třídách jsou projek-
tory a buď interaktivní nebo bílé magnetické tabule. Po studentech 
je vyžadován poměrně zodpovědný přístup ke studiu, počínaje tím, 
že musí mít dobře oblečenou uniformu, až k tomu, že velkou část 
studia provádí sami v podobě domácích úkolů, projektu aj.

Kolektiv studentů je mnohem přátelštější než je tomu v ČR. Není 
mi úplně jasné proč, ale všichni jsou se všemi zadobře. Zahraniční 
studenti jsou především z Asie - ponejvíce z Hong Kongu, Malajsie, 
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 ÚVOD & OBSAH  ÚVOD & OBSAH  STÁTNÍ A SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLY  FRANCIE  STÁTNÍ A SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLY 
podmínKy programu

Věk studenta 14 –18 let (dobrovolnické rodiny)
16 –18 let (placené rodiny a internátní školy)

Znalost FJ komunikativní znalost, test z FJ

Délka a termíny 
programu

trimestr (3,5 měs.):  září–prosinec
semestr (5,5 měs.): září–leden
 leden–červen
školní rok (10 měs.): září–červen

Uzávěrka přihlášek 
do 15. 4. pro nástup v září
do 15. 10. pro nástup lednu 

Školní rok září–červen

francie 
Tato země je cílem studentů, kteří si váží dobrého vzdělání. 
I my vám nabízíme možnost strávit trimestr, semestr nebo celý 
školní rok studiem ve Francii. V naší nabídce najdete státní 
střední školy po celém území Francie, pokud toužíte být blízko 
metropole, je možností státní střední škola na předměstí Paříže. 
A pokud se chcete vydat na internátní francouzskou střední školu, 
i toto je možné. Stačí si jen vybrat z naší nabídky. Umístění je 
buď u dobrovolnických nebo placených hostitelských rodin, 
nebo na internátu školy v případě soukromých škol. Pokud se 
budete chtít před začátkem školního roku procvičit ve francouz-
štině, informujte se u nás o nabídce jazykových kurzů ve Francii.  

vZdĚlávací systém francie
Školní docházka je ve Francii povinná pro děti od šesti do šestnácti 
let. Vzdělávání se dělí na základní pro děti ve věku 6–11 let (école), 
nižší střední pro studenty ve věku 11–15 let (collège) a vyšší střední 
lyceum (lycée) pro studenty ve věku 15–18 let. Lycea se dělí na vše-
obecná a technologická trvající tři roky, která jsou zakončená tzv. 
Baccalauréat zkouškou. Odborná lycea jsou dvouletou přípravou 
na budoucí povolání. Na všeobecném lyceu studují studenti v prv-
ním ročníku sedm povinných a dva volitelné předměty. Na konci 

roku si vybírají specializaci a podle toho také předměty, které hodlají 
v následujících dvou letech studovat. Výuka probíhá od pondělí 
do pátku, někdy i v sobotu dopoledne. Výuka začíná obvykle v 8:00 
a končí odpoledne kolem 17:00 s hodinovou přestávkou na oběd.

programy v naŠí nabídce: 
• Umístění  na  státní  škole v  rámci  celé Francie  

u dobrovolnických rodin. Ve Francii můžete studovat po dobu 
čtyř, šesti či desíti měsíců. Z nabídky naší partnerské organizace 
si vyberete tři z osmi nabízených oblastí. Samozřejmostí je lokální 
koordinátor, se kterým jsou studenti v pravidelném kontaktu. 

• Umístění na státní škole na předměstí Paříže (v rádiu 40 km 
od centra) u placených hostitelských rodin. Tento program vás 
uvede do každodenního života francouzských studentů a v průbě-
hu studia proniknete do francouzské kultury. Můžete také objevo-
vat Paříž, kde vás po příjezdu čeká dvoudenní setkání studentů. 

• Umístění v jedné ze čtyř soukromých internátních škol 
(o víkendu a státních svátcích ubytování v pečlivě vybraných 
hostitelských rodinách). Tyto školy se nachází v menších francouz-
ských městech a nabízí různá akademická i sportovní zaměření. 
Díky kombinaci ubytování můžete vytěžit z pobytu maximum.

cena programu 

cena ZaHrnuJe
• umístění a studium na střední škole ve Francii
• ubytování v hostitelské rodině/na internátu
• přes týden polopenzi u dobrovolnické rodiny, v ostatních  

případech plnou penzi
• vyzvednutí na letišti a odvoz k hostitelské rodině
• informační materiály o programu
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu
• informační schůzku a školení pro studenty po příjezdu do Francie, 

zdravotní pojištění (neplatí v případě dobrovolnických rodin)

typ programu trimestr
(3 měsíce)

semestr
(5 měsíců)

ŠKolní roK
(10 měsíců)

Státní škola (dobrovolnická rodina) od 3 665 EUR od 4 575 EUR od 6 145 EUR

Státní škola (placené rodiny) od 7 030 EUR od 9 175 EUR od 13 260 EUR

Soukromá škola (internátní) od 5 350 EUR od 6 710 EUR od 9 370 EUR

Notre-Dame International
(mezinárodní střední škola) – od 12 040 EUR od 21 490 EUR 

Uvedené termíny jsou orientační a závisí na konkrétním umístění.

cena neZaHrnuJe
• zpáteční letenku/jízdenku do místa hostitelské rodiny 
• náklady na cestování z/do školy
• školní pomůcky a učebnice
• registraci k pobytu, tzv. „carte de séjour“ (studenti starší 18 let)
• lékařskou prohlídku nutnou k registraci ve Francii 
 (studenti starší 18 let)
• kapesné během pobytu (doporučujeme cca 200 EUR/měsíc  

+ 300 EUR na počáteční výdaje)

NOTRE-DAME INTERNATIONAL
Notre-Dame International High School nabízí možnost kombinovaného studia v anglickém a francouzském jazyce. Program je vhodný i pro středně pokročilé.

 FRANCIE 
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 ÚVOD & OBSAH 
Španělština je druhým nejrozšířenějším jazykem na světě (mluví 
jim cca 400 mil. rodilých mluvčích), a také v České republice je 
oblíbenou volbou studentů vedle již tradiční angličtiny a němčiny.

vZdĚlávací systém
Španělský školní systém lze rozdělit na následující části: základní 
vzdělání (stupeň 1.–6.), střední vzdělání (stupeň 1.–4.), bakalářské 
vzdělání (stupeň 1.–2.) a univerzitní vzdělání. Způsob zkoušek se 
může lišit podle výběru školy. Školní rok na privátních školách začíná 
začátkem září, na veřejných v polovině září. Všechny školy používají 
systém trimestrů – tzn. první trimestr září–prosinec, druhý trimestr  
leden–březen, třetí trimestr duben–květen/červen. Prázdniny bývají 
o Vánocích cca 15 dní, o Velikonocích cca 1 týden. 

cena programu

cena ZaHrnuJe
• umístění a studium na střední škole ve Španělsku
• ubytování v hostitelské rodině po dobu pobytu
• stravu – polopenzi (případně plnou penzi)
• účast na dvoudenním orientačním setkání v Barceloně 
• vyzvednutí na letišti v Barceloně při příletu a transfer k rodině
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu, zprávy rodičům
• podporu místního koordinátora ve Španělsku

cena neZaHrnuJe 
• letenku do Barcelony, zpáteční letenku z hostitelské rodiny
• pojištění léčebných výloh v zahraničí
• kapesné během pobytu (doporučujeme 200 EUR/měsíc)
• náklady na učebnice, školní pomůcky, školní uniformu, je-li 
 vyžadována, případně další poplatky obdobného charakteru
• možnost studia na soukromých školách – informace v kanceláři

ŠpanĚlsKo ležící na Pyrenejské poloostrově je konstituční mo-
narchií. Přestože se v současné době nachází v nelehké ekonomické 
situaci, stále patří mezi aktraktivní destinace k návštěvě a zachovává 
si svou jedinečnou svéraznost a kouzlo. Španělsko je zemí dobrého 
jídla a pití, tance, pohodových obyvatel a historie plné velkých 
osobností, jako byl například Picasso. 

podmínKy programu
Věk studenta 15 –18 let

Znalost ŠJ komunikativní úroveň, min. dva roky studia

Délka a termíny 
programu

trimestr:  září–prosinec, únor–duben
semestr: září–leden, únor–červen
školní rok: září–červen

Uzávěrka přihlášek 
do 30. 5. pro začátek v září
do 30. 10. pro začátek v únoru 

Školní rok září–červen

délKa programu cena

Krátkodobý pobyt (1 měsíc) 3 400 EUR

Krátkodobý pobyt  (2 měsíce) 4 050 EUR

Trimestr (cca 3 měsíců) 4 500 EUR

Semestr (cca 5 měsíců) 5 300 EUR

Školní rok (cca 9 měsíců) 7 500 EUR

Uvedené termíny jsou orientační a závisí na konkrétním umístění.
Sleva 200 EUR při přihlášení do 15. 1. 2015!
Možnost garance města za příplatek (Barcelona, Seville, Zaragoza, Valencie, 
Alicante, Malaga, Cadiz). Více info v kanceláři. 

podmínKy programu
Věk studenta 14–18 let 

Znalost němčiny cca 3 roky studia, komunikativní znalost

Délka a termíny 
programu

term (3 měs.): září–listopad, únor–duben
semestr (5 měs.): září–leden, leden–červen
školní rok (10 měs.): září–červen

Uzávěrka přihlášek 
individuální, cca 3 měsíce před nástupem
(roční dobrovolnický program do konce března)

Školní rok září–červen

nĚmecKo
Spolkovou republiku Německo tvoří 16 spolkových zemí. Patří mezi 
nejsilnější ekonomiky na světě. Hlavní město Berlín je známé svými 
širokými bulváry, spoustou zeleně a navzdory své velikosti i určitou 
relaxovanou atmosférou. Naši studenti však častěji vyhledávají 
o něco menší města, která nabízí spoustu příležitostí pro smysluplné 
trávení volného času. Věřte, že v organizovaném a odpovědném 
přístupu Němců a jejich disciplíně lze po čase najít zalíbení. To 
platí i pro německý vzdělávací systém. 

vZdĚlávací systém v nĚmecKu
Vzdělání v Německu je řízeno spolkovými vládami, proto se pod-
mínky škol a osnovy v jednotlivých spolkových státech liší. Školní 
docházka je povinná od 7 do 15 let věku studenta. Po absolvování 
základní školy (Grundschule) nastupují studenti na Gymnasium 
(trvá 8–9 let a připravuje studenty pro akademickou dráhu) nebo 
Gesamtschule (trvá 5–6 let). Poté mohou pokračovat ve studiu 
na odborných středních školách (Fachoberschule, Berufsschule) 
nebo přestoupit na Gymnasium. Gymnázium je zakončeno zkouš-
kou „Abitur“, která je obdobou naší maturity. I když v Německu 
existují i soukromé střední školy, většina německých studentů 
navštěvuje školy státní.
Naši studenti bývají většinou zařazování do vyšších ročníků gym-

názií, ne však do posledního ročníku. Vyučování v německých 
školách je rušnější než v těch českých. Od studentů se očekává 
vypracovávání samostatných projektů, účast v diskuzích a aktivní 
přístup.
Rozvrh vyučování v německých školách je podobný tomu našemu. 
Výuka probíhá od 8:00 do 13:00 hodin. Odpoledne se studenti 
věnují sportovním aktivitám a koníčkům. 

oblast umístĚní
Studenty umisťujeme po celém Německu, ve větších i malých 
městech. Německá města jsou bezpečná a dobře obsloužena měst-
skou hromadnou dopravou. Pokud si student přeje umístit v určité 
oblasti/městě, je to při včasném přihlášení ve vybraných lokalitách 
možné. U ročního programu jde však o variantu za příplatek. Více 
informací získáte u nás v kanceláři.

cena programu

cena ZaHrnuJe 
• umístění a studium na střední škole v Německu
• ubytování v hostitelské rodině 
• stravu – polopenzi, případně plnou penzi
• pojištění léčebných výloh v zahraničí
• vyzvednutí na letišti/nádraží při příjezdu
• podporu místního koordinátora v Německu
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu 
• pravidelné zprávy rodičům o průběhu studia
 
cena neZaHrnuJe
• školní učebnice (většina je zdarma), školní obědy, školní výlety apod.
• zpáteční letenku/jízdenku 
• kapesné během pobytu (doporučujeme cca 200 EUR/měsíc)
• případný jazykový kurz před začátkem školního roku  

(podrobnosti u nás v kanceláři)

 STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY  NĚMECKO 

délKa programu termín cena od

Term (3 měs.)
září–listopad, únor–duben, 
duben – červen

3 290 EUR

Semestr (5 měs.) září–leden, leden–červen 4 990 EUR

Školní rok (10 měs.) září–červen 8 215 EUR
 Uvedené termíny jsou orientační a závisí na konkrétním umístění.

Ahoj Báro!
Tak zdravím ze Siegenu, mám se tu výborně, už docela 

i normálně rozumím, jenom ve škole je to ještě někdy trochu 

těžké, třeba při hodinách psychologie, kde se v podstatě celou 

hodinu mluví. Ale město je moc hezký, můžu tu hrát squash 

i plavat. Škola je taky výborná, všichni učitělé jsou tu moc milí 

a mají ohledy na to, že někdy třeba úplně nerozumím. 

Diky moc! Marek Trčka 

semestr na střední škole, Německo

Více od našich studentů 

na www.youtube.com/alfaagency

Dobrý den, 
zdravím ze slunného Španělska! Všechno tady je v pořádku, 

nemám nejmenší problém ani s rodinou ani ve škole, jsem 

tu moc spokojený. Někdy mám problémy s jazykem, ale to je 

normální. Už mne to dostalo do pár vtipných situací! :) 

Chtěl bych se zeptat, vzhledem k tomu, že mají zde v Andalusii 

La Semana Santa, což je svatý týden, během kterého není 

škola, rozhodl jsem se, že bych navštívil na pár dní Prahu. 

Jednalo by se o termín 23. 3.–30. 3., nezameškal bych 

samozřejmě žádný den školy. Předem děkuji za odpověď. 

S přáním hezkého zbytku dne, 
Filip Mašek

semestr na střední škole ve Španělsku

Více od našich studentů 

na www.youtube.com/alfaagency

 STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY  ŠPANĚLSKO 


