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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 nezapomenutelný 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 starobylého 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
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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.

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

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

ZEMĚ
USA

Kanada
(AJ a FJ)

Austrálie

NABÍDKA PROGRAMŮ
středoškolský program – J1 exchange

Irsko

TERM (2,5–3 M.) SEMESTR (5 M.) ŠK. ROK (10 M.) STRANA

15–18,5

–

6 990 USD

7 190 USD

středoškolský program – F1

14–18

–

od 13 490 USD

od 18 750 USD

14

státní střední školy – Nova Scotia

13–19

6 890 CAD

10 090 CAD

18 090 CAD

15

státní střední školy – Severní Vancouver

15–18

9 390 CAD

14 590 CAD

25 990 CAD

16

státní střední školy – Langley

13–19

8 890 CAD

13 390 CAD

24 290 CAD

17

státní střední školy – vybrané regiony

15–18

od 11 190 CAD

od 19 590 CAD

18

soukromé střední školy

13–18

od 7 290 CAD

od 13 490 CAD

od 25 590 CAD

19

státní střední školy

14–19

od 9 490 AUD

od 15 790 AUD

od 28 990 AUD

22–23

Nový Zéland státní střední škola – Auckland
Velká
Británie

VĚK

státní střední školy

–

14–18

9 490 NZD

16 190 NZD

29 990 NZD

16–18

od 6 190 GBP

od 10 190 GBP

od 10 490 GBP

–

–

11–13

24
26–27

příprava na A-levels, IB

16–19

od 7 890 GBP

28

soukromé střední školy

13–18

od 6 990 GBP

od 12 990 GBP

od 19 990 GBP

29

státní střední školy

12–18

od 6 990 EUR

od 9 990 EUR

od 12 990 EUR

30

Francie

státní a soukromé střední školy

14–18

od 3 750 EUR

od 4 700 EUR

od 5 400 EUR

32

Belgie

státní střední školy

14–18

3 250 EUR

4 200 EUR

4 700 EUR

33

Německo

státní střední školy

14–18

od 3 990 EUR

od 5 490 EUR

od 7 290 EUR

34

Španělsko

státní střední školy

15–18

4 500 EUR

5 300 EUR

7 500 EUR

35

Uvedené ceny jsou orientační. U středních škol zahrnují umístění, studium na zahraniční škole, ubytování, stravu po celou dobu pobytu a zdravotní pojištění (pouze u některých programů – viz jednotlivé země). Ceny nezahrnují dopravu do cílové destinace a kapesné. Konkrétní náklady na pobyt naleznete na jednotlivých stranách katalogu.
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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 denně 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 zahraniční 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 ubytování a stravu (neplatí pro studenty soukromých internátních
škol); v některých zemích jsou tyto rodiny dobrovolnické (např.
USA, Německo, Francie), v jiných placené

4

• 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

4.	Akceptace do programu

POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ PROGRAMU HIGH SCHOOL
1.	Předběžná přihláška

5.	Doplatek ceny programu

	Vyplňte a odešlete nám předběžnou přihlášku, kterou naleznete na našich webových stránkách. Na základě této přihlášky
vás kontaktujeme, předběžně zjistíme, zda splňujete základní
kritéria, podáme vám další informace a domluvíme si s vámi
osobní schůzku v naší kanceláři.

	Vaše přihláška spolu s ostatními dokumenty putuje k zahraniční 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.
	Zahraniční organizace zašle oficiální dokumentaci k žádosti
o víza. Zároveň vám předáme fakturu na doplatek ceny programu.

6.	Vyřízení víza
	Následuje podání žádosti o víza (pokud jsou zapotřebí). S přípravou podkladů pro víza vám samozřejmě pomůžeme.

2.	Osobní pohovor, jazykový test

7.	Umístění v hostitelské rodině a škole

	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.

	Partnerská organizace v zahraničí zašle informace o umístění v hostitelské rodině a škole, začátku školního roku apod. Následně doporučujeme navázat kontakt s rodinou a udržovat jej až do vašeho
odjezdu do zahraničí.

3.	Podpis smlouvy, zálohová faktura

	Rezervujeme vám letenku na letiště, které je nejblíže bydlišti
vaší hostitelské rodiny.

	Po přijetí pečlivě vyplněné přihlášky a dalších dokumentů
s vámi podepíšeme smlouvu a vystavíme vám zálohovou fakturu na první splátku programu.

8.	Rezervace letenky

9. Hurá do světa!

WWW.ALFA-AGENCY.CZ

UŽITEČNÉ INFORMACE
Jak vypočítat náklady na pobyt

Reg. poplatek 2 000 Kč /80 EUR
Splatný při registraci do programu.

+
Cena programu

H igh S chool

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

…s námi se vždy domluvíte

Přerušení studia v ČR/SR

Maturita v cizině

Na své současné škole si dohodnete, zda zůstanete studenty své
současné školy, nebo zda vám škola přeruší studium. Většina ředitelů 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.

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 středoškolské 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.

Sociální dávky, platba zdrav. pojištění v ČR

Pojištění léčebných výloh do zahraničí

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 nicméně 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 vyuč. h. týdně).
• Vyplněnou žádost – „ Žádost o posouzení postavení studia
na SŠ v cizině pro sociální účely u účely zdravotního pojištění“
Více detailů: studiumvcizine@msmt.cz, tel.: +420 234 811 685,
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/uznavani-kvalifikaci-studium-v-zahranici/. V některých případech, zejména u krátkodobých středoškolských programů, zůstane účastník studentem
české střední školy. V tomto případě není nutné žádost podávat,
zdravotní a sociální pojištění je za studenta automaticky nadále
hrazeno státem zde v ČR.

Všem účastníkům studijních pobytů v zahraničí důrazně doporučujeme zařídit si kvalitní úrazové a zdravotní pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí. Při studiu na středních školách (High
Schools) je pojištění povinné a v některých případech je již zahrnuto 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.
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UŽITEČNÉ INFORMACE
možnosti ubytování
Ubytování v hostitelských rodinách
Tuto možnost volí naprostá většina našich studentů. Život v hostitelské rodině poskytuje jedinečnou možnost dozvědět se
o kultuře dané země přirozenou cestou takzvaně z první ruky.
Stejně tak přirozené 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 podílíte se na každodenních aktivitách jako další člen. Studenti si při pobytu
v zahraničí často vytváří s rodinou vazby, které přetrvávají po několik let.
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Ubytování na internátu

Lokální koordinátor

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 Kanadě. 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, hudební sál, divadelní scéna pro dramatický kroužek, apod.
Studenti jsou ubytováni v tzv. boarding houses, které jsou rozdělené pro dívky a chlapce; pokoje jsou většinou pro dva až tři
studenty. V boarding houses žije i část personálu školy. Tento personál tak studentům nahrazuje lokálního koordinátora, kterého
mají k dispozici studenti při ubytování v hostitelských rodinách.

Lokální koordinátor je pojítkem mezi studentem, školou a hostitelskou rodinou. Žije v dané zemi a se studenty je v kontaktu ještě
před jejich odletem do zahraničí. Koordinátoři mají bohaté zkušenosti s výměnnými programy a studentům jsou k dispozici ke konzultacím, sledují průběh jejich studia a pomáhají jim řešit případné
problémy. Koordinátoři bydlí poblíž studentů a udržují s nimi pravidelný kontakt. Po příjezdu studentů často pořádají stmelovací aktivity 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.

WWW.ALFA-AGENCY.CZ
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ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Co musím splnit pro přijetí do programu?

Kdy se dozvím informace o hostitelské rodině?

Hlavní předpokladem je vaše chuť a motivace se programu zúčastnit. Samozřejmostí je také podpora ze strany rodiny. Jazykové 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 jednotlivých programů.

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.

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

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 organizace najít rodinu jinou.

Můžu si říct o konkrétní místo svého pobytu?

Co když budu mít s hostitelskou rodinou neshody?

Umístění, např. ve městě či místě, které si student vybere, jsme schopni 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.

I to se stává. V tomto případě kontaktujte svého lokálního koordinátora 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.

gramů začnete svoje studium popříjezdovým setkáním, kde se
seznámíte s ostatními mezinárodními studenty a místními koordinátory. 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.

Jaké předměty budu v zahraničí studovat?

Můžu v zahraničí řídit motorové vozidlo?

Většinu předmětů, které budete studovat, si vyberete sami. Nabídka
je opravdu široká a zvolit si můžete i pro nás netradiční předměty.
Studovat tak můžete třeba design, uměleckou fotografii, politické
vědy, apod.

Ne, pokud jste účastníkem programu High School. A to i pokud jste
držitelem řidičského průkazu v ČR/SR. Z bezpečnostních důvodů.

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.

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-
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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, kteří vám váš pobyt umožnili.

WWW.ALFA-AGENCY.CZ

TYPICKÝ DEN STUDE

Dobrý den Jani,
děkuju za novinky co se děje v Alfě. Těším se až přijedu a budu vyprávět :-). Je toho strašně moc. Jsem v kontaktu s Verčou, která je teď
v Mainu. Když si voláme, tak je zajímavý poslouchat, jak máme skoro
stejné názory na rok v USA a lidi tady. Ona jede domu už v dubnu a já
až v červnu.
Je to tu super, vůbec nelituju toho, že jsem jela, je to obrovská zkušenost. Občas se už těším domu, a občas bych tady zůstala a už se
nevrátila, haha. Vůbec nevím čím začít a co vyprávět:-D. Poznala jsem
strašně moc nových lidí z celýho světa a to je úplně super. Možná si
s nima rozumim víc než s Američanama. Občas jsou tu věci od kterých
čekám víc a občas věci, který mě překvapí. Všechno není dokonalý, ale
to k tomu patří. Škola zas tak těžká není, jen občas, záleží na tom, jaký
mám předměty. Ale je obrovská! S angličtinou mi to trvalo asi 2 měsíce si zvyknout a kolem Vánoc už to bylo normální mluvit anglicky. Občas mám ještě problémy s vyjádřením se, ale vždycky to nějak opíšu,
haha. Už se mi i stává, že nevím jak se vyjádřit v češtině.
Honzu i Vás jsem si přidala a těším se až přijedu a budeme s ostatníma studentama vyprávět, jestli budeme mít nějaký sraz :)). Za chvíli
se budu připravovat na winterformal, který máme
dneska večer, tak se těším.
Posílam pozdrav do Prahy z Iowy!:-)
Jana Linková
rok na střední škole v USA, J1 Exchange

…s námi se vždy domluvíte

Ahoj Jani,
Tak mam za sebou prvni den . Bylo to náročné, ale rodina je naprosto úžasná! No rano jsem prijela okolo 7 k rodince, zabydlela
jsem se a pak jsem si hrala se Zuri v bazene asi hodinu a pul. Obed
udelala maminka.
Potom jsme jeli vyzvednout kamaradku Zuri, ktera jela k nam. Ja si
sla lehnout na dve hodky a pak jsme hraly karty s maminkou a Zuri,
zatimco tatinek pripravoval tacos :)) Krasny den! ale jsem rada, ze
jsem uz v posteli tak jsem ti chtela dat vedet, ze je vse v nejlepsim
poradku (klepu;zatim) :-)
Tak ja pujdu spat Jani preju ti krasny den
Karolína Šklíbová
Semestr na střední škole v Austálii
Ahoj Jani,
zdravím z horkého Nového Zélandu, je tu krásně ale vedro a dusno,
ve škole byla zatím jen orientace která byla hlavně o čekání na
něco, ale v pohodě. V pátek výlet, přírodní rezervace, krásná příroda - to byla paráda. Let sem byl hrozný (dlouhý) a k snídani jsme si
mohli vybrat mezi lososem a vepřovým... Rodina je moc fajn, dnes
jsme byli na rybách (ale nebraly). Škola začíná v úterý, tak uvidíme.
Uniformu už mám.
Zdravím do poloroztáté břečky v ulicích Prahy :D
Kryštof Doležal
1 semestr Nový Zéland

NTA V USA

7:00
7:30
8:15
9:40
10:25
11:45
12:30
13:30
14:40
15:10
16:00
17:00
18:15
19:00

Pořádná sní
s hostitelskodanu ěroda inopříu.jemný rozhovor
Popadne knihy a utíká do školy
.
V hodině am
angličtinu erické literatury procvičuje
při hlasitém čtení knihy Kdo chy
tá v žitě.
V laborator. cvičeních z biologie
se skamarádí
s novými lidmi.
O přestávk
program. ách probírá se spolužáky večerní
Hamburger, hranolky a kamarád
i.
Kalorie z oběda hravě spálí při
basketu
v hodině tělocviku.
Fandí na záp
fotbalu. ase školnímu týmu amerického
Domácí úkoly!
Cestou dom
ím autobu
co bude dělůatško oln
víkendu. sem vymýšlí,
Začne psát
ou práci
Druhá světovsloá hov
válka do hodnainytémděja episu.
Pomáhá mamince prostřít k več
eři.
Večerní pohodička s rodinou u tel
evize.
Dneska fotbálek s kamarády.
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STŘEDOŠKOLSKÝ PROGRAM
ÚVOD
– J1 &
EXCHANGE
OBSAH
PODMÍNKY PROGRAMU
začátek v srpnu
začátek v lednu
2016/17
2016/17
Datum narození
10. 3. 1999–1. 8. 2002 10. 8. 1999–1. 1. 2003
studenta
2017/18
2017/18
10. 3. 2000–1. 8. 2003 10. 8. 2000–1. 1. 2004
komunikativní znalost (jazykový test)
Znalost angličtiny

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
Začátek v lednu
Školní rok

do 10. 4.
do 15. 9.
konec srpna–červen

PROGRAM J1 EXCHANGE
J1 exchange je jedním z nejrozšířenějších a cenově nejdostupnějších 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. Studenti
jsou umísťováni 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 me-

…s námi se vždy domluvíte

USA

gaprůmyslu a narůstajícího vlivu španělsky mluvícího obyvatelstva Školní den se skládá z pěti nebo šesti vyučovacích hodin s krátblízké Latinské Ameriky? Spojené státy jsou tak rozsáhlé, že na zápa- kými přestávkami. Každý student si s pomocí svého koordinátora
dě Aljašky svítá o 4 hodiny později než na severovýchodě ve státě a studijního poradce vybere předměty, které odpovídají jeho indiMaine. Mezi dvěma oceány (Atlantik a Tichý oceán) leží
viduálním zájmům a schopnostem.
téměř všechny typy podnebí i zemPodle statistik se většina studijních
m
ského povrchu – od polární tundry
plánů v 9. až 12. třídě High School
High School J1 progra
ch
jší
ně
íře
zš
na Aljašce přes horké písečné poušskládá z angličtiny, historie nebo
jro
ne
z
je jedním
ích
ějš
pn
tě v Kalifornii až po vlhké subtropy
sociálních věd, matematiky, přístu
jdo
a cenově ne
.
mů
v okolí Mexického zálivu. Lidé jsou
rodních věd, cizího jazyka, umění,
ra
og
pr
h
ýc
středoškolsk
přátelští a charakterističtí oddaností
technického a obchodního vzděláa úctou ke své zemi a jejím hodnoní (celkem 6–7 předmětů). Povinná
tám. Z hlediska jazykového stojí za zmínku, že je to země s největším bývá zpravidla pouze angličtina a historie, další předměty jsou
počtem anglicky mluvících obyvatel, a že americká angličtina se liší volitelné. Učitelé na středních školách obvykle zůstávají ve svých
především výslovností a také slovní zásobou od angličtiny britské. učebnách a studenti je mění podle svých individuálních rozvrhů.
Hodnotící systém v USA používá stupně od „A“ (výborně) do „F“
VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM USA
(nedostatečně). Školy jsou vybaveny jídelnami nabízejícími obědy,
Základní a střední vzdělání trvá ve Spojených státech celkem 12 většinou formou studených lunch boxů, nebo si žáci nosí jídlo
let. Obecně platí, že žáci stráví 6–8 let na základním stupni (Ele- z domu. Pro žáky s bydlištěm mimo docházkovou vzdálenost, což
mentary School) a následně 4–6 let na stupni středoškolském. je mimochodem vzdálenost velmi krátká, je nabízena zdarma
Poslední čtyři roky střední školy (ročníky 9–12) jsou obyčejně doprava školními autobusy. Mnoho rodičů ovšem dováží děti
nazývány jako High School. Studenti končí High School ve věku do školy auty, studenti starší 16 let jezdí auty vlastními. To bohužel
17 nebo 18 let. Absolventi mohou pokračovat na technických neplatí pro zahraniční studenty!
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 odborné 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 některých 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.
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USA

STŘEDOŠKOLSKÝ
ÚVOD & OBSAHPROGRAM – 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 zahraničního 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 studenty 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 výjimkou, 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 pomocníkem
a rádcem a dohlíží také na vaše chování
a prospěch ve škole. Jeho jméno a kontakt
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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 konkrétního 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 upřednostňují 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 oblasti nezvolí, máte možnost zařazení do programu kdekoliv po USA.

ROZDĚLENÍ OBLASTÍ
Oblast 1: East Super Region: Connecticut, Maryland,
Ohio, Delaware, Massachusetts, Pennsylvania, District of Columbia, Michigan, Rhode Island, Florida, New Hampshire, South
Carolina, 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, Illinois, 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 organizace 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 současnosti 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.

STŘEDOŠKOLSKÝ PROGRAM
ÚVOD
– J1 &
EXCHANGE
OBSAH
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 aktivitách. První měsíc je třeba počítat s výdaji na učebnice a studijní

materiály – cca 300 USD. Nedoporučujeme převážet veškeré kapesné 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
DÉLKA PROGRAMU

CENA

Semestr (cca 4–5 měs.)

6 990 USD

Školní rok (cca 9–10 měs.)

7 190 USD

DALŠÍ VOLITELNÉ POPLATKY
Garantované umístění
Výběr regionu

1 000 USD
800 USD

VÍZOVÉ POPLATKY
SEVIS FEE (splatný s cenou programu)

180 USD

Poplatek US ambasádě

160 USD

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

…s námi se vždy domluvíte

USA

VÝHODNÁ N
ABÍDKA
Přihlaste se
do 15. 12. 20
16
na program
J1 v USA
a získejte ta
k slevu 500 U
SD!

• 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.)
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USA

STÁTNÍ
ÚVOD A
& SOUKROMÉ
OBSAH
STŘEDNÍ ŠKOLY – F1
PODMÍNKY PROGRAMU

Věk studenta
Znalost angličtiny
Délka a termíny
programu
Uzávěrka přihlášek
Školní rok

14–18 let (při nástupu na školu méně než 19 let)
komunikativní pokročilá znalost AJ, interview
semestr (cca 4–5 měs.): srpen–prosinec/leden;
leden–květen/červen
školní rok (cca 9–10 měs.): srpen–květen/červen
cca 4–5 měsíců před začátkem programu
srpen–květen/červen

f1 PROGRAM
Kromě programu J1 vám můžeme nabídnout také placenou variantu středoškolských pobytů, a sice program F1. V rámci tohoto
programu můžete studovat na konkrétní státní nebo soukromé
střední škole. Toto je určitě výhodou programu F1, protože si můžete
vybrat, která ze škol nejvíce vyhovuje přímo vám. Naše nabídka je
opravdu široká. Možností jsou jak státní střední školy (například program na Floridě, v Los Angeles v Kalifornii, ale i v dalších amerických
státech), tak i soukromé střední školy, kde si kromě konkrétního
místa můžete vybrat školu, která vám vyhovuje akademicky nebo
například svým sportovním zaměřením. Při studiu na státních
středních školách jsou studenti ubytováni v hostitelských rodinách, soukromé střední školy nabízí
ve většině případů ubytování internátní, nicméně
pokud budete mít zájem o kombinaci soukromé
střední školy s ubytováním v hostitelské rodině,
můžeme vám i tuto možnost nabídnout.

soukromé střední školy
Velikou výhodou soukromých škol je malý
počet studentů připadajících na jednoho
učitele. To je jeden z důvodů, proč jsou
soukromé školy schopny nabídnout
ke studiu velmi individualizované
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podmínky. 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.

Cena programu
DÉLKA PROGRAMU

CENA od

Semestr (cca 4–5 měs.)

13 490 USD

Školní rok (cca 9–10 měs.)

18 750 USD

studium na floridě

Ahoj Jani,
můj semestr v zahran
ičí jsem strávila v Ro
chesteru, ve státě Ne
York. Když jsem odjížd
w
ěla, neměla jsem an
i nejmenší tušení, jak
moc tato zkušenost ovl
ivní můj život a jsem
nesmírně ráda, že jse
se odhodlala vykroč
m
it z mojí „comfort zon
e“ a zažít něco úplně
vého.
noVybrala jsem si progra
m F1, protože jsem
chtěla mít volbu ško
ve svých rukou - vol
ly
ba nakonec padla na
soukromou střední
lu Allendale Colum
škobia, a myslím, že prá
vě toto rozhodnutí
klíčové pro mé další
bylo
dojmy z pobytu. All
endale nebyla typick
americká střední, ne
á
byly tu roztleskávač
ky, ani takové to typ
rozdělení na skupin
ické
ky během obědů. Prv
ní týdny pro mne byl
trochu těžší se pořád
o
ně zorientovat, existo
val tu například totiž
systém rozvrhů než na
jiný
který jsem zvyklá z ČR
. Rozvrh se neřídil dn
v týdnu, ale dny byl
y
y očíslovány 1-7 a toč
ily se nezávisle na dn
což spolehlivě bránil
i,
o jakémukoliv stereo
typu. Lidé byli nesm
přátelští a ochotní po
írně
moct kdykoliv a s čím
koliv a to platilo jak
jiné studenty, tak i uči
pro
tele.
I přesto, že se mi stý
skalo, jsem se cítila
jako kdybych na All
dale chodila od jakživ
ena, a to všechno skvěle
ještě doplnil bezproblémový vztah s mo
jí hostitelskou rodino
u - Joanne a Neilem.
Zpátky do ČR jsem
si přivezla mojí vytou
ženou nezávislost a schopnost se
postarat sama o seb
e i v cizí zemi,
samozřejmě také ne
docenitelnou zkušen
ost s angličtinou, ale předevší
m nejcennější přátel
ství, jaká
jsem v Česku nikdy
nezažila.
Dita Müntzová
semestr na F1 progra
mu v USA

cena od

Semestr (cca 4–5 měs.)

14 490 USD

Školní rok (cca 9–10 měs.)

23 990 USD

studium v Los angeles

cena od

Semestr (cca 4–5 měs.)

17 190 USD

Školní rok (cca 9–10 měs.)

28 690 USD

VÍZOVÉ POPLATKY
SEVIS FEE (splatný s cenou programu)

200 USD

Poplatek US ambasádě

160 USD

Uvedené ceny jsou orientační. Přesnou cenovou nabídku vám zpracujeme
na vyžádání. Pro aktuální nabídku F1 programů sledujte www.alfa-agency.cz.

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)

WWW.ALFA-AGENCY.CZ

STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY – NOVA
ÚVOD SCOTIA
& OBSAH KANADA
PODMÍNKY PROGRAMU
13–19 let
Věk studenta
komunikativní znalost
Znalost angličtiny
semestr: září–leden; únor–červen
Délka a termíny
školní rok: září–červen
programu
Uzávěrka přihlášek 3 měsíce před plánovaným odletem (v případě
Školní rok

volných míst možnost i pozdějšího podání)
září–červen

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 pobřeží 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 nejteplejším 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.

…s námi se vždy domluvíte

Školy Nova Scotia
Všechny školy musí dodržovat stejnou nabídku předmětů stanovenou 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 univerzitami, 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 regionálním koordinátorem. Nova Scotia má jednu z nejhustších sítí
místních koordinátorů, kterých je v provincii 25.

Cena programu
DÉLKA PROGRAMU

CENA

Trimestr (cca 3 měs.)

6 890 CAD

Semestr (cca 5 měs.)

10 090 CAD

Školní rok (cca 10 měs.)

18 090 CAD

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; u čebnice a pomůcky na škole
• kapesné během pobytu (doporučeno 250–350 CAD na měsíc)
• vízové poplatky

Dobrý den Jano,
Petra se v pořádku
vrátila, do Londýn
a přiletěla se
zpožděním, takže
se proběhla po let
išti, ale stihla.
Časový posun jí dá
vá poněkud zabr
at, ale snad to
přes víkend dosp
í a vše bude ok. V
Kanadě se jí moc
líbilo, určitě se tam
vrátí. Rodina supe
r (vyplatilo
se počkat), její „se
stra“ rovněž a kam
arádi z celého
světa. Petra počít
á s tím, že do Alfy
na setkání přijde
a se svými zážitky
se podělí. Ve škole
zvládala bez
problémů, takže
to s tím naším šk
olstvím nebude
tak hrozné, jak se
prezentuje.).
maminka Petry Ha
lířové
semestr na střed
ní škole v Nova Sc
otia
Více od našich
studentů
na www.youtub
e.com/alfaagen
cy
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KANADA ÚVOD
státní
střední školy – SEVERNí vANCOUVER
& OBSAH
PODMÍNKY PROGRAMU
Věk studenta

15–18 let (na určitých školách možno akceptovat

Znalost angličtiny
Délka a termíny
programu
Uzávěrka přihlášek
Školní rok

komunikativní znalost

také studenty od 13 let)

semestr: září–leden, únor–červen
školní rok: září–červen
3 měsíce před plánovaným odletem
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 předním místech v žebříčku nejlepších měst podle
kvality života. Rozmanitost skýtá ve Vancouveru složení obyvatel, kterého si místní vláda velmi cení, je totiž pro ni zdrojem
kreativity a síly. Vancouver je osmým největším městem Kanady
s počtem obyvatel ve Vancouver City pohybujícím se kolem
600 000. Na metropolitním území obklopují-

Ahoj Jani,

cím Vancouver (tzv. Metro Area) žije nicméně přes dva miliony
obyvatel. Bohatá je zde také síť škol, které Vancouver nabízí, a to
jak základních a středních, tak i univerzit. Pokud by Vám chyběl
duch evropských měst, můžete si zajet na výlet do blízké Victorie,
která vám svojí atmosférou a architekturou Evropu připomene.

Cena programu

Podnebí

Cena zahrnuje

Podnebí Vancouveru je ovlivněno Tichým oceánem a blízkými
horami. I když v průběhu zimy může být klima vlhké, nemusíte 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 pohybují 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 průměrné 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,
které je v nabídce distriktu zaujmou. Jednotlivé školy se
ve svých profilech a zaměření liší, takže studenti mohou
zohlednit své zájmy nebo předměty, které chtějí ve Vancouveru studovat. Vybrat si můžete ze šesti středních škol.

délka programu
Trimestr (cca 3 měsíce)
Semestr (cca 5 měsíců)
Školní rok (cca 10 měsíců)

cena
9 390 CAD
14 590 CAD
25 990 CAD

umístění a studium na střední škole v Severním 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

m částem
ě patří k zatím nejlíp prožitý
Pobyt ve Vancouveru rozhodn
yl den,
neb
a
a
dom
se tam cítila jako
mého života. Od začátku jsem
se
jsem
ž
kdy
I
.
jsem
tam
že
,
h litovala
mi
kdy bych se nudila nebo byc
tak
tel,
přá
ých
zkušeností a hlavně nov
vrátila s nespočtem zážitků,
jak
m,
říká
si
ád
poř
a
u
prst
ím
lusknut
přijde, jako by všechno uteklo
ráda bych se vrátila zpátky.
at,
Pokud máte možnost vycestov
Trimestr
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.

tak si jí rozhodně nenechte ujít

Katka Báčová
ím Vancouveru
ern
Sev
v
na střední škole v Kanadě

Více od našich studentů

lfaagency

na www.youtube.com/a
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STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY – LANGLEY
PODMÍNKY PROGRAMU
13–19 let
Věk studenta
komunikativní znalost
Znalost angličtiny
semestr: září–leden; únor–červen
Délka a termíny
školní rok: září–červen
programu
Uzávěrka přihlášek 3 měsíce před plánovaným odletem (v případě
Školní rok

volných míst možnost i pozdějšího podání)
září–červen

na Langley Secondary je baseballová akademie, na Walnut Grove se
můžete zaměřit na environmentální studia. Z ostatních speciálních
programů a předmětů je v nabíce například hokejová akademie,
digitální média, IT, business, Video Game Design a další. Střední
školy jsou buď lineární (8 předmětů ročně) nebo semestrální (4
předměty za semestr). V průběhu studia nabízí Langley možnost
zúčastnit se různých výletů a aktivit (například lyžování ve Whistleru
nebo třeba výlet do Rocky Mountain).

Langley leží v provincii Britská Kolumbie na kanadském západním
pobřeží a nachází se asi 45 minut od Vancouveru. Jedná se o sedmý
největší distrikt v BC. Pokud vás láká blízkost Vancouveru a chcete jej
čas od času navštívit, ale přitom dáváte přednost menšímu městu,
je Langley ideální volbou. Jedná se o rezidenční město a spousta
místních právě do Vancouveru dojíždí za prací. Samotný distrikt
sahá od hranic Spojených států amerických k řece Fraser. V rámci
distriktu funguje kolem 40 škol, z nich osm je středních. Celkem
na školách studuje na 19 000 studentů.

vzdělávací systém

Cena programu
DÉLKA PROGRAMU

CENA

Trimestr (cca 3 měs.)

8 890 CAD

Semestr (cca 5 měs.)

13 390 CAD

Školní rok (cca 10 měs.)

24 290 CAD

Cena zahrnuje
Výběr školy a rodiny

Lokace

KANADA

Na základě vyplněné přihlášky je student umístěn na vybranou
střední školu a je mu také vybrána hostitelská rodina. Student má
k dispozici vlastní pokoj a plnou penzi. Hostitelské rodiny často
bydlí v dosahu vybrané střední školy.

•
•
•
•
•
•
•

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

Cena nezahrnuje
• zpáteční letenku do Kanady; u čebnice a pomůcky na škole
• kapesné během pobytu (doporučeno 250–350 CAD na měsíc)
• vízové poplatky

Mezinárodní program funguje v Langley od roku 1989. Střední školy
v Langley spadají pod školní systém provinciálního ministerstva
školství. Tímto je zaručena kvalita vzdělávání v jednotlivých distriktech. Langley nabízí mezinárodním studentům možnost zkusit si
studium na střední škole po dobu jednoho trimestru, semestru
a školního roku, odjet sem samozřejmě můžete i na delší studia
a ukončit je maturitou.

Školy v Langley
V rámci Langley si můžete vybrat z osmi středních škol, z nichž každá
vedle standardních předmětů nabízí i speciální programy. Na R.E.
Mountain Secondary je možnat studovat IB program (International
Baccalaureate), Langley Fine Arts Secondary se soustředí na umění,

…s námi se vždy domluvíte
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KANADA ÚVOD
státní
střední školy – vybrané regiony
& OBSAH
PODMÍNKY PROGRAMU
Věk studenta
Znalost angličtiny
Délka a termíny
programu

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

Uzávěrka přihlášek

1. dubna při nástupu v září (podle dostupnosti možné i později)
září–červen

Školní rok

komunikativní znalost, jazykový test
semestr: září–leden; únor–červen
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 kombinuje 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

t na 10
vyplnil. Odjela jsem studova
Sen o studiu v zahraničí se mi
ské
ouz
fran
ve
jsem
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ní progra
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pře
é
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ček
vás
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multikulturní město a každý
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ila kanadské národní parky,
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měla tu
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jsm
le
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.
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porary
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world. Poznala jsem i jiný styl
ce
kolegové, partneři a mají veli
Studenti jsou pro učitele spíš
přátelský přístup.
velmi úspěšný a prospěšný
Celý program hodnotím jako
chtějí
zdokonalit v cizích jazycích a
pro uchazeče, kteří se chtějí
u asistenci
kero
veš
za
e,
Bář
uji
děk
c
vyzkoušet něco nového. Mo
před a po dobu programu!
Pamela Bílíková, Montreal
		
Rok na střední škole v Kanadě
18
outube.com/alfaagency
w.y
ww
na
Více od našich studentů

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

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

Semestr (cca 5 měsíců)
Školní rok (cca 10 měsíců)

Vzdělávací systém
Školský systém v Kanadě se dělí podobně jako u nás, a sice na základní, střední a vysoké školství. Vzdělávání v Kanadě je regulováno jednotlivými provinciálními vládami. Ministerstva školství
v provinciích dohlíží na školské rady, které zase dohlíží na jednotlivé 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 ročnících mají studenti v jednom semestru čtyři předměty a ve druhém
semestru další čtyři.

Cena
11 190 CAD
19 590 CAD

provincie alberta, město red deer
Red Deer Public School District
Semestr (cca 5 měsíců)
Školní rok (cca 10 měsíců)
provincie ontario, greater toronto
Upper Grand District School Board
Semestr (cca 5 měsíců)
Školní rok (cca 10 měsíců)

Cena
11 990 CAD
20 990 CAD

Cena
14 190 CAD
24 990 CAD

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!
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SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
ÚVOD & OBSAH KANADA
PODMÍNKY PROGRAMU
13–18 let
Věk studenta
komunikativní, pokročilá znalost AJ
Znalost angličtiny
semestr: září–leden; únor–červen
Délka a termíny
školní rok: září–červen
programu
Uzávěrka přihlášek 3 měsíce před plánovaným odletem (v případě
Školní rok

volných míst možnost i pozdějšího podání)
září–červen

soukromé střední školy v Kanadě
Kanadské státní školství je na dobré úrovni, ale i přesto někteří 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 oblíbeným 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

Cena programu
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

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

I pro kanadské soukromé střední školy platí obdobné výhody
jako pro soukromé školy jinde po světě. Jsou bezesporu výborně vybavené, disponují specializovanými učebnami, různými
sportovišti, ateliéry a v neposlední řadě také kvalitními vyučujícími. 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 oproti 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.

…s námi se vždy domluvíte
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Středoškolské studium s hokejem

STUDIUM NA KANADSKÉ
STŘEDNÍ ŠKOLE S HOKEJEM
ÚVOD
Každý kluk jistě někdy vzal do ruky hokejku. A kdo to myslí s hokejem 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 kanadské 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.


Ahoj Báro,
má zkušenost s hokejem v Kanadě byla jednou z neocenitelných životních 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)

MOŽNOSTI
Ve spolupráci s několika partnerskými školami, ať již státními nebo
privátními, vám zprostředkujeme pobyt, který skloubí akademickou
výuku se sportem.
Můžete strávit semestr nebo rok na kanadské střední škole a hokeji se věnovat na úrovni školního nebo lokálního týmu, anebo se
zajímat o přijetí na hokejovou akademii.
V rámci některých programů jsme vám rovněž schopni zajistit hokejovou hostitelskou rodinu. Soužití s kanadským „host father“,
který sám hokej aktivně hraje, vám pomůže rychle se začlenit mezi
místní milovníky hokeje.
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ohlasy naŠICH STUDENTŮ
ÚVOD & OBSAH
USA A KANADA

Cesta do nového domů
Ahoj, ahoj!
Tak vám konečně píšu z Emeryky, země svobody a tak (teda zrovna,
když to není Skotsko). Za gramatické a jiné chyby se předem omlouvám,
jet lag je mrcha, jsou tu čtyři ráno a sice už nezaberu, ale pořád jsem
trochu mimo :) Vzbudila jsem se ve tři, což je pořád lepší než ve dvě
jako včera. Každopádně, pokud někde na výše zmíněné chyby narazíte,
napište mi, za rok musím zvládnout maturitní sloh.
Let byl, no, devatenáctihodinový. Trasa Praha-Amsterdam chrčivá
(holandština je divná), na přestup v Amsteru jsem měla jenom necelou hoďku, ale celou ji zaplnil úředník s mastným nosem a spoustou
zvídavých dotazů, proč vlastně do Ameriky letím, co tam budu dělat,
jestli mi někdo neznámý na letišti nedal nějaký dáreček a taky, co budu
dělat, když přiletím do Little Rocku a nikdo tam nebude čekat (sednu si
do koutku a rozbrečím se, asi). Nakonec usoudil, že výslechu už mi stačilo
a tak jsem se nalodila na palubu interkontinentálního podchlazeného
boeingu s velmi decentním prostorem na nohy. Na druhou stranu, jídla
bylo dost a často (a bylo dobré!). Zaspat se mi nepodařilo a z Interstellaru
jsem toho kvůli skřípajícím sluchátkům moc nepochytila, tak jsem si
těch deset hodin zkrátila Thorem, Big Hero 6 a Životem brouka (úplně
jiné než si to pamatuju) a posloucháním Hoziera a Leonarda Cohena
ve smyčce. (...)

…s námi se vždy domluvíte

Víkendování
V sobotu ráno jsme vyrazily na farmářský trh, bylo to super, všichni se
usmívali a vypadali hipstersky a koupily jsme si jídlo a chlápek tam
hrál na kytaru a seděly jsme na vyhřátých schodech a jedly veganské
tortily a bylo to jako z filmu a pak se šly podívat na yard sale, lidi si tady
prostě udělají před domem hromadu věcí, co už nechtějí, protože jsou
to blbosti nebo se jim už nelíbí a prodávají je a Tanya si koupila ikeáckou
poličku a pak jsme jely domů, trochu malovaly, pak se naobědvaly,
pak zase malovaly, pak šly i s host grandma na výstavu, bylo tam hned
několik umělců a jedna z nich měla všechny díla o rostlinách a meditaci
a vypadala, že se přelomí, když se do ní opře vítr a pak jsme šly do Tanyiny
nejoblíbenější restaurace a všichni ti lidi tam pořád mluvili a vypadali
děsně americky (proč asi) a jídlo bylo moc dobré a bylo ho moc a měli
jsme výborné škeble a já si dala kari a pak mě Tanya seznámila se svojí
kamarádkou, která bydlí v patře a má zlomený kotník a malé dítě a to je
docela nanic, asi mám trochu kulturní šok, všichni jsou pořád tak hodní
a nápomocní, já jenom čekám až strhnou kulisy a herci se rozutečou,
potřebovala bych aby mě nějaký náhodný kolemjdoucí kopl do holeně,
aby mě to srovnalo. Dneska jsme polily zahradu, s host grandma shlédly
Zpátky do budoucnosti a pak obědvaly, pak malovaly a pak shlédly
Přelet nad kukaččím hnízdem, protože u Hitchcockových ptáků nešly
zrušit čínské titulky. Zítra bude můj první školní den.
Prosinec, Vánoce a Šťastný nový rok
Konec listopadu a hlavně prosinec uběhly jakoby někdo zmáčkl tlačítko
“fast forward” a tak tady sedím, už je rok 2016 a já se vsadím, že než
přestanu dělat chyby v psaní datumu, bude zase Silvestr. Teď před
Vánoci se to všechno nahromadilo, ve škole jsme týden měli zkouškové
(v průběhu testy a na konci semestru ještě shrnující písemka? que?
a do literatury devítistranná esej, můj masterpiece, jak by řekl Brad Pitt
na konci Hanebných panchartů) a navíc host mom na začátku prosince
podstoupila operaci chodidla, což ze mě a host babi udělalo na pár dní

pečovatelky na půl úvazku. Naštěstí se vzpamatovává rychle, na konec
února si totiž naplánovala týdenní turistický výlet po kostarickém deštném pralese. Každopádně, 18. prosince mi začaly zimní prázky a tak
jsem uklízela, pekla (po bábovce se všichni mohli utlouct, na tu jsem
byla hrdá) a vařila, a zorganizovala party na rozloučenou pro Italku která
odletěla na druhý pokus na Silvestra. (...)
Anička Šlitrová
rok na střední škole v USA, J1 Exchange program
(více na: http://sannachar.blogspot.cz/)

Ahoj Jano,
Po menších problémech na letišti v Montrealu jsme dorazili
nakonec v pohodě. Co se týče
mě, tak já jsem v suprový rodině, mám školu 3 minuty chůzí,
ale jdu do ní až zejtra.. Belgičan,
s kterým jsem v rodině, je taky
fajn. Včera jsme byli na hokeji,
takže super, nemůžu si stěžovat!
:-)
Kuba Stašek
semestr na střední škole v Novém Skotsku
Ahoj, tak jsme dorazili naprosto v pohodě. Rodina mě uvítala s otevřenou
náručí. Hrozně se mi tady líbí, už poznávám nový lidi a těšim se na školu.
Zatim dělám naprostý nic a užívám si místního počasí, máme 12 stupňů
a sluníčko. Někdy ti pošlem fotky v tričkách od Alfa Agency :)).
Radek Kessl
semestr na střední škole v Severním Vancouveru
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AUSTRÁLIE
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
Školní rok

3 měsíce před plánovaným odletem
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 pevninských a několika malých ostrovních teritorií. Formální hlavou Austrálie 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 letech 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 někoho z našeho týmu, kdo má s Austrálií osobní cestovatelské 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.

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 úspěšnými studenty, sebevědomými 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. Australské 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.

Austrálie se liší začátkem a rozdělením školního roku. Ten je
rozdělen do čtyř částí, tzv. terms, kdy školní rok začíná ke konci ledna příp. začátkem února a končí v prosinci před Vánoci. Letní prázdniny mají Australané v prosinci a lednu,
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 západním 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 svého studijního poradce starajícího se o zahraniční studenty.

Australský vzdělávací systém
V roce 2008 přijaly státy Australského společenství Deklaraci o vzdě-
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STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY
ÚVOD & OBSAH
AUSTRÁLIE
Jazyková příprava
Vstupní podmínkou mnoha středních škol je dobrá znalost anglického 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 speciální katalog orientovaný na Austrálii, případně navštivte
www.studiumvaustralii.cz.

Náš golfo

vý TIP:
Věnuješ se intenziv
ně golfu a chceš si
vyzkoušet
australská golfová
hřiště? Přihlaš se na
Robina High Scho
školu
ol. Zvol si program
golf + studium
na střední škole. Bu
deš tak mít golf na
školním rozvrhu
jako jeden z předm
ětů.

CENA PROGRAMU
délka
programu

sydney

Brisbane
G.Coast,
Cairns

perth

Term (cca 3 měs.)

9 490 AUD

9 490 AUD

9 490 AUD

Semestr (5 měs.)

15 990 AUD

15 790 AUD

16 990 AUD

Školní rok (10 měs.)

29 490 AUD

28 990 AUD

32 390 AUD

Ceny jsou orientační pro australské státní školy ve výše uvedených destinacích
pro rok 2016. Při výběru jiné lokality, jiné školy či termínu vám rádi zpracujeme individuální 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
•
•
•
•

…s námi se vždy domluvíte

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
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NOVÝ ZÉLAND
ÚVOD &STÁTNÍ
OBSAH STŘEDNÍ ŠKOLa – AucklanD
PODMÍNKY PROGRAMU

Škola jim poskytuje kvalitní akademické a bezpečné zázemí. Mezinárodní 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, monitoruje 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.

Cena programu

Long Bay College

Znalost angličtiny

Cena zahrnuje

Long Bay College patří mezi nejlepších 10 středních škol ve městě 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. Všichni 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.

Škola nepožaduje po zahraničních studentech žádné mezinárodně
uznávané jazykové zkoušky. Studenti by měli mít alespoň komunikativní 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.

•
•
•
•
•
•
•
•

Věk studenta
Znalost angličtiny

14 –18 let

Délka a termíny
programu

Term 1: 30. 1.–13. 4. Term 2: 1. 5.–7. 7.
Term 3: 24. 7.–29. 9. Term 4: 16. 10.– cca 14. 12.

Uzávěrka přihlášek
Školní rok

komunikativní znalost

minimálně 3 měsíce před plánovaným
odletem
únor–prosinec

Nabídka vyučovaných předmětů
Long Bay College nabízí velkou škálu klasických a i na naše poměry
netradičních předmětů. Patří mezi ně například matematika, business, 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 absolvují šest předmětů ročně, dva povinné a čtyři volitelné.

Mezinárodní studenti
Long Bay College zapisuje mezinárodní studenty do ročníků 9 až 13.
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Naše hodnocení
Se školou Long Bay College máme několikaletou výbornou zkušenost. Víme, že je na škole o naše klienty postaráno s nejlepší
péčí. Studenti se z Nového Zélandu vrací nadšení a plni pozitivních
dojmů.

délka programu

CENA

Term (cca 3 měs.)

9 490 NZD

Semestr (cca 5 měs.)

16 190 NZD

Školní rok (cca 10 měs.)

29 990 NZD

Ceny se můžou mírně měnit v závislosti na počtu týdnů ubytování. Ceny jsou platné
pro rok 2016. Pozn.: Term 4 doporučujeme z důvodu zkoušek kombinovat s předcházejícím.

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)
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ohlasy naŠICH STUDENTŮ
Dobrý den Báro,
po 6 týdnech občas únavného (ale hezkého) putování s rodiči jsme
se nakonec konečně dostali do školy. První týden byl seznamovací (se
školou), bezpečnostní atd., seznámili se s některými mezinárodními
studenty a druhý týden šli na předměty.
Je tu asi 10 Brazilců, 7 Němců, 5 Čechů, jedna Čilanka, jedna Švýcarka,
jeden Němcoital, jedna Íranka a asi 50 Asiatů.
Za předměty jsem si vybral ty co v Praze nemůžu dělat: kromě povinné
angličtiny vaření, wood technoogy, engineering, tělocvik a historii. Nela
si vybrala vaření, earth and space science, tourism, drama, francouzštinu,
A MOC se nám to líbí! Po škole občas jdeme na pláž, nebo do posilovny, takže super. Zázrakem jsme si našli super bydlení blízko obou
škol s moc milou majitelkou, máma si našla stáž u doktora, takže nám
vlastně všechno vychází. Postupně se seznamujeme s kiwiáky, jinak
zatím většinu času trávíme s mezinárodními studenty.
Mějte se hezky.
Filip Vaňous, Long Bay College
semestr na střední škole na Novém Zélandu
Kia ora!
Tak jsem se konečně uvelebila na gauči :). Cesta byla sice dlouhá a
daleká, ale měla jsem perfektní servis v letadle, takže to zas tak strašné
nebylo. V Dubaji jsem čekala asi 10 hodin, ale naštěstí tam mají dostatek
obchodů k okukování. Nejdelší let z Dubaje do Sydney jsem částečně
prospala a ze Sydney do Aucklandu už to bylo jen pár stovek kilometrů.
Po výstupu na letiště mě čekala přísně vypadající kontrola, ale všichni
byli moc milí a poté, co jsem vyhrabala boty (samozřejmě byly úplně
na dně zavazadla) a zjistili, že na nich žádné breberky nevezu, tak mě
hned pustili ven. Tam mě osvítilo letní sluníčko a teploměry ukazovaly
27 stupňů, což byla příjemná změna oproti zasněžené Praze.
Na letišti mě vyzvedla moc milá zaměstnankyně Long Bay College

…s námi se vždy domluvíte

Austrálie
ÚVOD & OBSAH
a Nový Zéland	

mající na starosti mezinárodní studenty a zavezla mě domů. Cestou
bylo všechno jinak, než na co jsem zvyklá - všude zeleno, léto v plném
proudu a moře ze všech stran, no co víc si přát :).
Rodina je naprosto skvělá, maminka Dany, syn James a spolubydlící Viki,
všichni bydlí v přízemním domě, který je ovšem přízemní jen počtem
pater. Dům obklopuje příroda, koně mám doslova za oknem a dva
velcí psi tu teď chrápou rozvalení v obýváku. Lidé obecně jsou tu moc
milí a povídaví :).
Lucie Mayerová, Long Bay College
semestr na střední škole na Novém Zélandu
Vždy jsem v cestování viděla neuvěřitelné dobrodružství a toužila jsem
poznat jiné národy, jejich kulturu, jedinečnou přírodu a také se něco
naučit. Když se mi naskytla příležitost studovat na střední škole v zahraničí, ani jsem nezaváhala a začala se chystat na cestu do Austrálie. Právě
tam jsem se vždy toužila podívat. S pomocí agentury jsem si vybrala

nejen město v Austrálii, ale i školu, aby vyhovovala mým zálibám
a preferencím. Na mnou vybrané škole jsem měla předměty jako
fotografii nebo tanec, něco co na naší střední nezažijete. Dále
jsem nesmírně ocenila pomoc s vyřizováním víza nebo například
přihlášky do školy, což bych tenkrát asi sama nezvládla. Ještě
před odletem jsem se dozvěděla i o mé hostitelské rodině, a tak
jsem s nimi už od začátku mohla být v kontaktu. No a mohlo se
vyrazit! Přiznám, že cesta byla trochu náročná, hlavně proto, že
jsem letěla tak daleko poprvé a sama. Ale to, co přišlo potom,
rozhodně za to vyčerpání stálo. Když jsem konečně doletěla do
Austrálie, nemohla jsem uvěřit, jak může být až tak rozdílná. Už
jen fakt, že jejich zima znamená průměrně 27°C. Každý, koho
jsem potkala, byl neuvěřitelně přátelský a otevřený, včetně mé
hostitelské rodiny. Ve škole nám jako zahraničním studentům
vycházeli velmi vstříc. Na mojí škole bylo v tu dobu asi 68
zahraničních studentů, takže to pro místní nebyla žádná novinka. Ovšem
byli trochu překvapení, když zjistili, že jsem Češka. Nikdo jiný z České
republiky tady ještě nebyl (připravte se na vysvětlování, co je a kde že
vlastně ČR leží, aspoň dvakrát denně). Tohle taky znamenalo, že po celé tři
měsíce mého pobytu, jsem nemluvila jinak, než anglicky. Takhle jsem si
svou angličtinu neskutečně zlepšila a snad pochytila nějaký ten přízvuk.
Získala jsem jedny z nejlepších kamarádů ve svém životě a seznámila se
s rozdílným stylem života. A v neposlední řadě jsem zažila jedinečnou
přírodu Austrálie, kterou jinde na světě neuvidíte. Mými oblíbenci jsou
rozhodně klokani. Samozřejmě, že po cestě můžete narazit na nějaké
překážky, ale neustále je s vámi někde, kdo vám pomůže. Ať už je to
agentura, koordinátoři nebo noví kamarádi. Opravdu bych všem doporučila tímto způsobem vycestovat. Získala jsem jedinečné zkušenosti,
které bych za nic nevyměnila a na tenhle nemalý výlet do Austrálie budu
napořád vzpomínat a hned bych si to zopakovala.
Lucka Rychlá
trimestr na střední škole v Cairns, Austrálie
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VELKÁ BRITÁNIE
ÚVOD & OBSAH
STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY
PODMÍNKY PROGRAMU
Věk studenta
Znalost angličtiny

16–18 let
komunikativní znalost, test angličtiny
1 trimestr (3 měs.):

Délka a termíny
programu
Uzávěrka přihlášek
Školní rok

září–prosinec
leden–březen/duben
duben–červenec
2 trimestry (5–7 měs.): září–duben
leden–červenec
3 trimestry (10 měs.): září–červenec
individuální (2 až 3 měsíce před nástupem)
září–začátek července

Velká Británie
Velká Británie je zemí vzdělanosti. Gramotnost a všeobecný přehled 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 propracované. 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 trimestr nebo semestr. Určitě nejvíce zkušeností získáte ročním
studiem a vydat se do Velké Británie můžete rovnou také na dvouleté akademické studium s přípravou na mezinárodně uznávané
zkoušky, které můžou být vaší cestou na britskou vysokou školu.

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 umístění se pro každého studenta vybírá na základě jeho preferencí, dostupnosti 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 Language Plus navštěvujete spolu s ostatními mezinárodními studenty
lekce angličtiny a s místními studenty zase konkrétní předměty.

Život mimo 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-
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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 rodilými 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.

WWW.ALFA-AGENCY.CZ

STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY
ÚVOD & VELKÁ
OBSAH BRITÁNIE
Cena programu
DÉLKA PROGRAMU

Cena zahrnuje
TERMÍNY

CENA

1 trimestr (3 měs.)

září–prosinec
leden–březen
duben–červenec

od 6 190 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 10 490 GBP

(pouze na vybraných
školách)

•
•
•
•
•
•
•

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)

Uvedené termíny jsou orientační a závisí na konkrétním umístění.

…s námi se vždy domluvíte
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studium s přípravou na a–levels, ib PROGRAM
VELKÁ BRITÁNIE
ÚVOD & OBSAH
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
Školní rok
Ostatní požadavky

do 30. 6.
září–červen
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 ekvivalentem 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.

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 vzdálenosti 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.

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 výsledky v prvních dvou letech středoškolského studia a vysoká motivace
k dalšímu vzdělávání. Student se po dobu dvou let věnuje prohlubování 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 kreativitu. V neposlední řadě je učí „jak se učit“, což je předpokladem
k úspěchu na kvalitní vysoké škole, na kterou tito studenti směřují.

The Impington College
The Impington College se nachází v hrabství Cambridgeshire
ve vesničce Impington severně od města Cambridge. Škola nabízí
program A Level i dvouleté IB studium s ubytováním v hostitelských
rodinách. Na škole studuje kolem 1 400 studentů.

Cena programu
DÉLKA PROGRAMU
Lincolnshire College

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

The Impington
College

2leté studium IB

(pro studenty 16–19 let)

TERMÍNY

CENA

školní rok
září–červenec

7 890 GBP – školní
rezidence/hostitelská
rodina

školní rok
září–červenec

11 490 GBP – host. rodina
(roční studium)

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

TIP
Přípravné studium
na A-levels
patří k cenově nejd
ostupnějším
programům ve Ve
lké Británii!
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Cena nezahrnuje
• zdravotní pojištění, letenku
• poplatky za A-levels a IB zkoušky
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soukromé střední školy
ÚVOD & VELKÁ
OBSAH BRITÁNIE
PODMÍNKY PROGRAMU
Věk studenta
Znalost angličtiny

13–18 let

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
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

Školní rok

komunikativní, pokročilá znalost AJ

Soukromé střední školy
V rámci britského vzdělávacího systému mají soukromé školy poměrně silnou pozici. Platí to nejenom historicky, ale bezesporu i v současné 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 atributem 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 středních škol. Informujte se v našich kancelářích.

…s námi se vždy domluvíte

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. Pokud si student vybere internátní školu, bude s ostatními mezinárodními 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 zastoupeni jen z části. Záleží jen na vás, kterou z těchto možností zvolíte.

Cena programu
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

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

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

(rozsah placených/neplacených položek se pro jednotlivé školy může lišit)
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státní
soukromé střední školy
ÚVOD & a
OBSAH

IRSKO

PODMÍNKY PROGRAMU
Věk studenta
Znalost angličtiny
Délka a termíny
programu
Uzávěrka přihlášek
Školní rok

12–18 let
komunikativní znalost
1 trimestr: září–prosinec, leden–březen
2 trimestry: září–březen (7 měs.),
leden–květen/červen (5 měs.)
3 trimestry: září–květen/červen
do 31. 5. pro nástup v září, do 31. 10. pro nástup v lednu (může se lišit dle jednotlivých
škol, pozdějši přihlášky dle dostupnosti)
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 mytologii. 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.

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 povolání a je ukončeno obdobou české maturity, tzv. Leaving Certificate. 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 internátní škole. Při přihlášení do programu mohou studenti uvést
svoje preference (včetně preference internátní školy a preference předmětů, která je důležitá, pokud se student chce
profilovat určitým směrem); konkrétní umístění provádí organizace v Irsku na základě těchto preferencí a studijního zázemí.

jazykový kurz
Irský vzdělávací systém
Irský vzdělávací systém je považován za jeden z nejrozvinutějších
a nejúspěšnějších v Evropě. Školy jsou soukromé, ale kontrolované vládou. Školství je v Irsku povinné pro děti od šesti do 16 let.
Je rozdělené stejně jako u nás, tedy na základní, střední a vysokoškolské. Střední školy navštěvují studenti ve věku 12–18 let.
Samotné střední školství se dělí na dva stupně, tzv. Junior a Senior. První stupeň studia (Junior) trvá tři roky a studenti studují
obecné kurikulum s 9–11 předměty. Mezi povinné předměty patří 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 následuje studium na druhém stupni (Senior), které trvá 2–3 roky, a to
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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.

Cena programu
délka programu

termín

CENA od

1 trimestr (3,5 měs.)

září–prosinec

6 990 EUR

2 trimestry (7 měs.)

září–březen

11 190 EUR

2 trimestry (5 měs.)

leden–květen/červen

9 990 EUR

3 trimestry (školní rok)

září–květen/červen

12 990 EUR

Uvedené termíny jsou orientační a závisí na konkrétním umístění.

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)
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STUDIUM V ANGLII OČIMA
ÚVODNAŠICH
& OBSAH
STUDENTŮ
Feeling settled into my British life
(http://www.hsinet.org/index.php/blog/46-2015-16-klara-odehnalova/131-feeling-settled-into-my-british-life)
It has been some time, since I first stepped into my new room, first
saw my teachers, host family and classmates. Sometimes it feels like
it was just yesterday, when I said goodbye to everyone I knew and
headed to Great Britain. Time never stops and there is always so much
to do. My friends recently started worrying about what to buy for
their families and friends for Christmas and I started planning what
I will do during the winter holiday in Czech Republic. It is amazing,
how easy it is to get used to this life. In past two months, most of
those exciting new experiences have become my daily routine. I
still enjoy most of the days; but now things have become normal,
ordinary thing to have classes in English, to talk to my family through
computer screen and other aspects of my life here.
Recently, we had a half term holiday. Those eleven days without
school felt really great and I was looking forward to the holiday for
a long time. I hoped that I would get to finish all of those things
I’ve always forgotten to do during the normal weeks. I really wanted
to be productive. Well, reality was a little bit different. During first
two days I stayed at home and only went out for coffee with friends
or something like that, I had fun and relaxed, which I definitely
enjoyed. On Sunday we decided to try carving pumpkins with my
friends. Most of us come from countries where Halloween is not
celebrated so it was new experience for us. Because we decided to
do it at my place, I finally had to clean up my room. However, as I
look around my room, I must admit that it didn’t last very long! It
took us a while to figure out the best way of carving pictures and
patterns into pumpkins, but after a while it was no problem for us.
It did not always turned out as it was supposed to, but I think that

…s námi se vždy domluvíte

all of the pumpkins looked great in the end! So, every one of us got
a pumpkin and Tanya also took the insides of the pumpkins and
made a pumpkin soup the next day. Afterwards, we ended up in a
small coffee in Christchurch. They serve absolutely amazing pancakes
and waffles there. On Monday, Tanya and me made sushi together.
I’ve never done this before, but she had fair amount of experience
and patiently told me what to do. It was delicious and we had an
opportunity to chat and have fun.
On Friday, I visited Penny, the other student living in my host family,
in her house and stayed with her until Sunday. She is British and she
goes to the same college as I do. She chose this college, because of
the sports academy programme there, which is only provided by a
few of British colleges. She lives quite far away from Brockenhurst
in Reading, so she stays with a host family. She plays rugby and
she really love every aspect of this sport. Good example is that on
Halloween, we had to watch the final rugby match. I didn’t mind
much and I understand, that she loves watching and playing rugby.
However, I don’t find watching sports amusing and I don’t understand the rules of rugby, as it is nor very popular in Czech republic,
so I survived it only by reading my book for most of the time.
But for the rest of the weekend, we had great
time. We went shopping and she showed me
many interesting places in Reading.
Shortly afterwards, it was the beginning of
school again. In Drama and Theatre studies, we
started working on our plays. We were divided
into groups and given a play. Our group is the
smallest one, with only two members, but I like
our play and I’m looking forward to working on
it. We also had to start writing our course work,
which I’m quite afraid of, but I hope I will manage.

In other subjects we did couple of tests, but nothing extremely hard.
One think that has been happening more frequently lately is our
teachers, talking about the exams. And the more they talk about it,
the more worried I am. It seems that there are strict rules to everything. There are correct ways, to answer certain types of questions,
certain information you always need to include, so it’s not enough
to just answer correctly, your response also must have specific form,
to fit the marking scheme. However, we do practice answering these
questions time to time, so I believe, I will get to know the system.
Otherwise, I still really enjoy the college and I am glad that I’ve
chosen those subjects. I’m also getting along well with British students from my classes, especially in drama. However, no matter how
enjoyable life here is, I really look forward to coming back to Czech
Republic and seeing my friends and family again.
Klára Odehnalová
roční studium na státní střední škole ve Velké Británii
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FRANCIE ÚVOD
STÁTNÍ
& OBSAH
A SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
PODMÍNKY PROGRAMU
Znalost FJ

14 –18 let (dobrovolnické rodiny)
15 –18 let (internátní školy)
komunikativní znalost (2 roky studia)

Délka a termíny
programu

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

Uzávěrka přihlášek

do 1. 4. pro nástup v září
do 1. 9. pro nástup lednu

Školní rok

září–červen

Věk studenta

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. Možností jsou i krátkodobější pobyty. V rámci
programů v naší nabídce si můžete vybrat program dobrovolnických
hostitelských rodin s umístěním po celém území Francie, program
Plus, kde máte možnost vybrat si region nebo zvolit umístění ve
větším městě, ale také studium na internátní škole s kombinací
ubytování na internátu/v hostitelské rodině.
Pokud se budete chtít před začátkem školního roku procvičit ve francouzštině, 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 všeobecná 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 prvním ročníku sedm povinných a dva volitelné předměty. Na konci
roku si vybírají specializaci a podle toho také předměty, které hodlají
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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.

Cena programu
TYP programu

SEMESTR
(5 měsíců)

školní rok
(10 měsíců)

programy v naší nabídce:

Státní škola (dobrov. rodina)

od 4 700 EUR

od 5 400 EUR

• Umístění na státní škole v rámci celé Francie
u dobrovolnických rodin. Od pondělí do pátku budete navštěvovat místní střední školu (lycée) a studovat předměty jako
francouzštinu, matematiku, biologii, zeměpis, atd. Samozřejmostí
je lokální koordinátor, se kterým budete v pravidelném kontaktu.
• Umístění na státní škole v programu Plus. Pokud
chcete mít umístění alespoň trošku pod kontrolou, můžete
si zvolit oblast nádherné jižní Francie, případně pokud si
nedokážete představit život bez města, je možný i tento výběr.
Hostitelské rodiny jsou v rámci tohoto programu placené.
• Umístění na soukromé internátní škole (o víkendu a státních
svátcích ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách).
Tyto školy se nachází v menších francouzských městech a nabízí
různá akademická i sportovní zaměření. Díky kombinaci ubytování můžete vytěžit z pobytu maximum. Pokud chcete zakusit
americkou střední školu ve francouzském pojetí, je toto možné
na škole Notre-Dame International.

Státní škola PLUS

od 6 250 EUR

od 7 450 EUR

Soukromá škola (internátní)

od 6 000 EUR

od 8 100 EUR

Notre-Dame International

od 12 990 EUR

od 22 990 EUR

NOTRE-DA
ME
INTERNAT
IONAL
Notre-Dame Inte
rnational
High School nabí
zí možnost
kombinovaného
studia v anglické
m
a francouzském
jazyce. Program
je
vhodný i pro stře
dně pokročilé.

(mezinárodní střední škola)

Uvedené termíny jsou orientační a závisí na konkrétním umístění. Možnost
popříletového setkání v Paříži, informace v kanceláři.

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
• informační materiály o programu
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu

Cena nezahrnuje
•
•
•
•
•
•
•

zpáteční letenku/jízdenku do místa hostitelské rodiny
vyzvednutí na letišti/odvoz zpět
náklady na cestování z/do školy
školní pomůcky a učebnice, školní obědy
zdravotní pojištění
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)
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STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY
ÚVOD & OBSAH
PODMÍNKY PROGRAMU

BELGIE

Cena programu

Věk studenta
Znalost FJ

14 –18 let (dobrovolnické rodiny)
komunikativní znalost (1 rok studia)

TYP programu

CENA

Délka a termíny
programu

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

Trimestr (12 týdnů)

3 250 EUR

Semestr

4 200 EUR

Uzávěrka přihlášek

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

Školní rok

4 700 EUR

Školní rok

září–červen

cena zahrnuje

BELGIE
Belgie je kompaktní kosmopolitní zemí zasazenou mezi Německo,
Francii, Nizozemí, Lucembursko a Severní moře. Jedná se o království s federálním uspořádáním na tři regiony a tři společenství.
S počtem obyvatel se Belgie blíží České republice, žije zde něco
přes 11 milionů obyvatel, blíží se i rozlohou. Belgičané jsou známí
svojí přátelskou a přívětivou povahou a svým smyslem pro humor,
Belgie sama o sobě může nabídnout bohaté historické a kulturní
bohatství, a samozřejmě svoji vyhlášenou čokoládu.

Vzdělávací systém BELGIE
Školní docházka je v Belgii povinná do patnácti let, studenti se
nicméně mohou vzdělávat i doma. Studium na středních školách
se dělí do tří stupňů, v rámci nichž si studenti následně volí
další zaměření (všeobecné, technické, umělecké nebo odborné).
Předměty jsou obdobné jako v České republice (francouzština/holandština, matematika, biologie, zeměpis, fyzika, historie, tělocvik,
cizí jazyky; možností jsou i volitelné předměty). Školní rok probíhá
od září do června a výuka od pondělí do pátku. Belgický vzdělávací
systém je velmi propracovaný a studentům poskytuje velmi kvalitní
vzdělání. Možností je studium ve francouzštině i v holandštině.

Belgie je sice m
alá země, ale op
ravdu si ji zamilu
pobyt jsem zde
jete. Svůj
strávila v hostite
lské rodině ve
francouzské čá
valonské
sti. Druhým úř
edním jazykem
je holandština,
Belgie
se kterou jsem
se zde setkala
na každém krok
opravdu
u. Holandský a
francouzský náro
od sebe v několik
d se
a věcech dost liš
í, ale celkově jso
pohostinné, hovo
u to velmi
rné a ochotné ná
rody. Za celý svůj
jsem se nesetka
pobyt
la s nikým, kdo
by na mě byl v
nějak nepříjemný
čemkoliv
, spíš právě naop
ak.
Francouzské i ho
landské školy jso
u na dobré úrovni
velmi odlišný šk
, ale mají
olní řád oproti
českému. Nejro
belgickou aktivito
zšířenější
u je skaut, který
je zde velice ob
Chodí do něj skor
líbený.
o každý a mají op
ravdu skvěle vym
programy na celé
yšlené
prázdniny a víken
dy.
To, že je Belgie ta
k malou zemí by
lo pro mě během
pobytu velkou vý
celého
hodou. Za pár ho
din vlakem se do
kamkoliv a díky
stanete
tomu jsem moh
la
navštívit skoro vš
města po celé ze
echny
mi. Můj pobyt v
Belgii jsem si ve
a jsem ráda, že jse
lmi užila
m mohla poznat
a nějakou dobu
skvělé zemi se sp
žít v tak
oustou milých lid
í okolo sebe.

•
•
•
•
•

umístění a studium na střední škole v Belgii
ubytování v hostitelské rodině
polopenzi, o víkendu plnou penzi
informační materiály o programu
asistenci Alfa Agency při realizaci programu

Cena nezahrnuje
•
•
•
•
•

zpáteční letenku/jízdenku do místa hostitelské rodiny
vyzvednutí na letišti/odvoz zpět
náklady na cestování z/do školy
školní pomůcky a učebnice, školní obědy
zdravotní pojištění

Anička Šťastn
á
semestr na střed
ní škole v Belgii
…s námi se vždy domluvíte
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NĚMECKO
ÚVOD & OBSAH
STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY
PODMÍNKY PROGRAMU

Cena programu

31. března, u některých programů možnost
i později

Naši studenti bývají většinou zařazování do vyšších ročníků gymnázií, 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.

září–červen (možný začátek v srpnu, příp.
ukončení v červenci, závisí na spolkové zemi)

Oblast umístění

Cena zahrnuje

Studenty umisťujeme po celém Německu, ve větších i malých
městech. Německá města jsou bezpečná a dobře obsloužena městskou 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.

•
•
•
•
•
•
•

Věk studenta

14–18 let

Znalost němčiny

min. 2 roky studia, závisí na vybraném
programu

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
Školní rok

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.
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termín

CENA od

Term (3 měs.)

září–listopad, únor–duben,
duben–červen

3 990 EUR

Semestr (5 měs.)

září–leden, leden–červen

5 490 EUR

Školní rok (10 měs.)

září–červen

7 290 EUR

Uvedené termíny jsou orientační a závisí na konkrétním umístění.

umístění a studium na střední škole v Německu
ubytování v hostitelské rodině
stravu – polopenzi, případně plnou penzi
vyzvednutí na nádraží při příjezdu
podporu místního koordinátora v Německu
asistenci Alfa Agency při realizaci programu
pravidelné zprávy rodičům o průběhu studia

Cena nezahrnuje
•
•
•
•
•

Vzdělávací systém v německu
Vzdělání v Německu je řízeno spolkovými vládami, proto se podmínky 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 zkouškou „Abitur“, která je obdobou naší maturity. I když v Německu
existují i soukromé střední školy, většina německých studentů
navštěvuje školy státní.

délka programu

pojištění léčebných výloh v zahraničí
školní učebnice (většina je zdarma), školní obědy, školní výlety apod.
zpáteční letenku/jízdenku, vyzvednutí na letišti
kapesné během pobytu (doporučujeme cca 200 EUR/měsíc)
případný jazykový kurz před začátkem školního roku
(podrobnosti u nás v kanceláři)

Ahoj Báro!
se tu výborně, už docela
Tak zdravím ze Siegenu, mám
škole je to ještě někdy trochu
ve
i normálně rozumím, jenom
celou
chologie, kde se v podstatě
těžké, třeba při hodinách psy
ash
squ
t
hrá
tu
žu
mů
ký,
hez
c
hodinu mluví. Ale město je mo
milí
c
mo
tu
jsou
á, všichni učitělé
i plavat. Škola je taky výborn
.
mím
ozu
ner
ně
úpl
a
třeb
a mají ohledy na to, že někdy
Diky moc!
Marek Trčka
ecko
le,
semestr na střední ško Něm
Více od našich studentů
lfaagency
na www.youtube.com/a

WWW.ALFA-AGENCY.CZ

STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY
PODMÍNKY PROGRAMU
Věk studenta
Znalost ŠJ

15 –18 let

Délka a termíny
programu

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

komunikativní úroveň, min. dva roky studia

Uzávěrka přihlášek

do 15. 5. pro začátek v září
do 15. 10. pro začátek v únoru

Školní rok

září–červen

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

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.

Cena programu
délka programu

CENA

Krátkodobý pobyt (1 měsíc)

3 400 EUR

Vzdělávací systém

Krátkodobý pobyt (2 měsíce)

4 050 EUR

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.

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.
Možnost garance města za příplatek (Barcelona, Seville, Zaragoza, Valencie,
Alicante, Malaga, Cadiz). Více info v kanceláři.

cena zahrnuje
•
•
•
•
•
•
•

Dobrý den,
u,
ka! Všechno tady je v pořádk
zdravím ze slunného Španěls
jsem
le,
ško
ve
ani
u
ino
ani s rod
nemám nejmenší problém
problémy s jazykem, ale to je
tu moc spokojený. Někdy mám
do pár vtipných situací! :)
normální. Už mne to dostalo
alusii
m k tomu, že mají zde v And
lede
Chtěl bych se zeptat, vzh
í
nen
ého
kter
em
ý týden, běh
La Semana Santa, což je svat
h navštívil na pár dní Prahu.
byc
že
se,
jsem
odl
rozh
la,
ško
0. 3., nezameškal bych
Jednalo by se o termín 23. 3.–3
dem děkuji za odpověď.
Pře
samozřejmě žádný den školy.
,
S přáním hezkého zbytku dne
Filip Mašek
Španělsku
ve
le
semestr na střední ško
…s námi se vždy domluvíte

ŠPANĚLSKO

Více od našich studentů
lfaagency
na www.youtube.com/a

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
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