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DŮvoDY ProČ...

..... si vybrat program HigH ScHool

víTeJTe

v mezinárodním světě
vám, kterým je mezi 14 - 18 lety, nabízíme
jedinečnou možnost studia na střední škole v zahraničí s high school programem.
Bude to ten nejpřínosnější a zároveň nejbáječnější rok, jaký kdy zažijete. Využitím této šance
získáte nezapomenutelné jazykové znalosti,
poznáte životní styl vaší hostitelské země a v neposlední řadě také obohatíte svůj život o mnoho
cenných zkušeností a zážitků. Naučíte se plynule
komunikovat v cizím jazyce, navážete nerozlučná přátelství a mezinárodní kontakty a poznáte
odlišnosti zahraniční kultury dané země.
vítejte v programu high school!

?

Kvalita - Specializujeme se na poskytování vysoce kvalitních studijních programů spolu
s širokou sítí našich zástupců v USA i v dalších zemích. Všechny umisťovací organizace, se kterými spolupracujeme, jsou registrovány u CSIET, nezávislé americké organizace kontrolující kvalitu
výměnných programů, a dosahují kvalitativních standardů CSIET. Více informací o CSIET najdete na www.csiet.org. Vládní agenturou USIA (United States Information Agency) je přiznán všem
našim umisťovacím organizacím v USA statut “Exchange Visitor Program“ opravňující k vystavování osvědčení pro studentská víza (J-1). Proto je pro vás High School program bezpečnou volbou!
dlouholetá ZKušeNost - Umisťovací organizace STS začala svou činnost v roce 1958. V České republice jsme na trhu již od roku 1994. Díky mnohaletým zkušenostem víme, co dělat, aby naše
programy byly úspěšné a splnily svůj účel.
silNá PodPora místNích ZástuPcŮ - Naši
partneři mají kanceláře po celém světě a spolupracují s ověřenými výměnnými organizacemi. Tato
kombinace je zárukou kvalitního umístění studentů.
KoNtaKt - Po celou dobu vaší účasti na
High School programu jsme s vámi v neustálém kontaktu. A to již během přihlašovacího procesu, předodjezdové informační schůzky, vašeho odletu, pobytu v zahraničí a návratu. Dále nabízíme
24-hodinový telefonický servis v Čr, Sr i v hostitelské zemi. široKá NabídKa - S námi můžete
studovat ve více než 20 zemích světa, např. na Novém Zélandu, v Japonsku nebo Norsku. Kompletní výčet všech nabízených destinací najdete na www.studypoint.cz.
GaraNce umístěNí
- Přijetím do High School programu vám naše umisťovací organizace zaručují, že pro vás naleznou
vhodnou hostitelskou rodinu a školu ve vámi vybrané zemi.

TOM ŠAFRÁNEK, ředitel
ELVÍRA CHADIMOVÁ, ředitelka

Spolupráce StudyPoint
s PTk-ecHo
PtK-echo je slovenská společnost s více než patnáctiletou
zkušeností v oboru jazykového a
odborného vzdělávání pro širokou i odbornou veřejnost.
V současnosti se skládá ze čtyř divizí: Centrum
vzdělávání a jazykových služeb, Soukromé slovanské gymnázium, Hotel ECHO / Penzión ECHO
a StudyPoint. StudyPoint je ve Slovenské republice název pro programovou skupinu PTK-ECHO,
která se orientuje na studium a práci v zahraničí
od juniorů až po dospělé, spolu se StudyPoint
s.r.o. z České republiky. Po více než desetileté
spolupráci tak tvoří jednotný a pevný základ pro
kvalitní a profesionální služby pro své klienty.

www.studypoint.cz, e-mail: info@studypoint.cz, tel: 224 934 279

Historie

iNvestujte do své budoucnosti!
studujte na střední škole
v ZahraNičí!

HiSTorie...

High School programu
high school program vznikl v evropě již
v roce 1971. První výměnní studenti vycestovali s touhou naučit se cizí jazyk do anglie. během několika let high school program expandoval do ostatních zemí evropy
a v roce 1982 „objevil“ ameriku.
od „prvních vlaštovek“, které nevěděly, co
je vlastně čeká, odjíždí každoročně na high
school program do všech koutů světa tisíce
perfektně připravených studentů.
silná podpora ve spojených státech
vám zaručí bezpečný pobyt
Prezident USA v roce 1982 založil The Youth
Exchange Initiative. Jejím cílem je prohlubování
porozumění mezi národy světa prostřednictvím
stále se rozšiřující výměny studentů mezi USA
a ostatními zeměmi světa. STS se aktivně na této
činnosti podílí od roku 1986 a SMG již od roku
1984.
STS i SMG v USA dosáhly vysokého ocenění
a zaujaly tak jedno z vedoucích míst v kulturním
programu země. Organizace a jejich výměnný
program podporuje mnoho význačných osobností. Jejich zájem nám usnadňuje práci při
vyhledávání nejvhodnějších hostitelských rodin
a nejlepších škol. Organizace, které podporují
vlivné osobnosti, zaujímají v americké společnosti významné postavení a těší se velmi dobré
pověsti.
Dnes je High School program populární téměř
po celém světě. Naši partneři využívají svých
bohatých zkušeností získaných nejen v USA,
ale také v ostatních zemích při organizaci tohoto programu. Podpora významných osobností
a mládežnických organizací je zde stejně rozšířena.
Se společností StudyPoint můžete studovat díky
našim partnerům ve více než 20 zemích světa.
Více se dozvíte na www.studypoint.cz.

e-mail: info@studypoint.cz, tel: 224 934 279, www.studypoint.cz
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školNí rok v zaHraNiČí
zážitek na celý

co to znamená jet na
High School program?
budete bydlet v pečlivě vybrané hostitelské rodině, chodit na zahraniční střední
školu, studovat se svými spolužáky v cizím
jazyce a tím vším poznáte novou kulturu.
Potkáte řadu zajímavých lidí z celého světa a prožijete mnoho báječných chvil, které
jste doma postrádali.
Svým odhodláním být účastníkem High School
programu učiníte to nejlepší rozhodnutí pro svoji budoucnost!

Pohostinnost a ochota jsou znakem
našich hostitelských rodin

Jako výměnní studenti budete bydlet v pečlivě vybrané hostitelské rodině, která se zajímá
o výměnné programy a chce hostit zahraniční
studenty. Našich více než 1 000 reprezentantů
celý rok pracuje na vyhledávání vhodných hostitelských rodin. Dříve, než se stane rodina naší
hostitelskou rodinou, musí absolvovat řadu
pohovorů, dodat obsáhlou písemnou žádost
a musí být někým doporučena. Řada hostitelských rodin s námi spolupracuje již několik let.
Vaše hostitelská rodina udělá vše pro to, abyste
se cítili jako její člen. Budete součástí její komunity, poznáte její přátele a tradice.
Je samozřejmé, že se vám z počátku bude zdát
všechno jiné a zvláštní oproti vašemu životu
doma, ale za krátký čas se do svého nového
„života“ adaptujete. Mnoho času strávíte se svou
hostitelskou rodinou, která za vás ponese celý
rok zodpovědnost. Připravte se na to, že i vaše
hostitelská rodina bude chtít poznat naši kulturu. Vaše rodina vás hostí zcela zdarma a považuje
za radost a čest starat se o „nového“ člena rodiny.
Mnohá přátelství mezi studentem a jeho hostitelskou rodinou trvají po celý život.

aktivní volný čas

Jet na high school není jen chození do školy.
Po vyučování budete mít jistě řadu zajímavých
možností, jak strávit svůj volný čas. Každá hostitelská země dominuje rozmanitými sportovními
podmínkami, zejména koupáním, lyžováním,
tenisem, míčovými zápasy, cyklistikou atd. Některé aktivity pořádá přímo vaše škola nebo místní komunita. Vaše hostitelská rodina či koordiná-

vaše studium na „high school“

Samozřejmě, že na High School programu
zažijete řadu zajímavých věcí, ale život není jen
zábava a párty. Školní prospěch bude pro vás
důležitý a měli byste být připraveni na všechny hodiny a testy. Budete hodnoceni ve všech
předmětech jako ostatní studenti, což bude
zprvu jistě těžké. Naučíte se tak řešit situace, na
které jste doposud nebyli zvyklí, což vás jistě velmi obohatí. Naši studenti se vždy velmi dobře
adaptují ve všech typech školních systémů na
celém světě.

www.studypoint.cz, e-mail: info@studypoint.cz, tel: 224 934 279

tor vám jistě rádi poradí, jaké aktivity se nabízejí
přímo ve vašem okolí. V mnoha zemích je kostel
ústředním místem měst či vesnic. Mnoho rodin
chodí do kostela pravidelně a vnímají to jako
součást svého života. Kostel bývá často místem
přátelských setkání a řada místních akcí začíná
právě tam. Stanete-li se součástí místní komunity, neznamená to, že musíte být věřící.

školní rok

Dva rokY S NÁmi
život!

Před, v průběhu i po vašem roku v zahraničí!
od podání přihlášky až do vašeho návratu uplynou téměř celé dva roky. během této doby
s vámi budeme my, pracovníci studyPoint, neustále v kontaktu, budeme vám poskytovat
informace o vašem odletu, o školním roce i o příletu zpět domů. Naší ﬁlozoﬁí je, že informací není nikdy dost. myslíme si, že je velmi důležité, abyste v nás cítili podporu kdykoli
- před, v průběhu i po skončení vašeho studia v zahraničí. budete proto dobře připraveni,
až nastane čas vašeho „dobrodružství“ - školního roku v zahraničí! Získáte od nás kontakt
na našeho bývalého studenta, který vám také pomůže se na cestu co nejlépe připravit.

Před odjezdem

Přátelé z celého světa

Můžete potkat studenty téměř ze všech koutů světa. Vaši přátelé budou z Evropy, Kanady,
Austrálie, Koreje, Nového Zélandu, USA či Afriky.
Budete mít jistě řadu příležitostí, kde se navzájem seznámíte, např. společná setkání výměnných studentů, společné výlety apod. Poznáte,
že i oni prožívají stejné pocity jako vy a že řeší
stejné problémy. Kontakty s novými zahraničními kamarády jistě využijete i ve svém budoucím
životě.

a co vás čeká po návratu zpět?

Vy z vás, kteří budete umístěni do maturitního
ročníku a přivezete si zpět z dané země maturitní
vysvědčení, můžete po návratu domů požádat
o jeho schválení a uznání Ministerstvo školství Čr
( zákon č. 32/1998 Sb., vyhláška Ministerstva školství Čr o uznání rovnocennosti a podmínkách
nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními
školami ze dne 18.12.1998). Pokud nebudete
v maturitním ročníku a střední školu nekončíte,
je na vás a vašich rodičích, abyste se dohodli
s vedením vaší střední školy o přerušení studia
v době trvání jednoho roku za účelem studia
a přestupu na jinou střední školu (§4 a §5 Sb. č. 354,
vyhláška Ministerstva školství Čr ze dne 7.8.1991
o středních školách). Také můžete projednat
možnost uznání studia v zahraničí. Běžná praxe
je, že škola povolí přerušení studia, ale uznání
roku v zahraničí podmíní složením rozdílových
zkoušek z předmětů, které nemůžete v zahraničí
studovat (např. český jazyk a odborné předměty).
V některých případech je nutné ročník opakovat.
Pro lepší přípravu na rozdílové zkoušky doporučujeme, abyste si nechali přeložit osnovy ročníku, který zameškáte. Ukážete je svému školnímu
poradci v zahraničí a on vám pomůže sestavit
správný rozvrh, který vám bude vyhovovat svou
náplní a náročností.
Více informací na www.studypoint.cz
Podrobný rozpis služeb zahrnutých v ceně
programu naleznete na str. 15 nebo na
www.studypoint.cz.

vaše přihláška, interview a přijetí do programu: Jakmile obdržíme vaši přihlášku do
programu, pozveme si vás na přijímací pohovor z jazyka té země, kde chcete strávit svůj školní rok.
Na pohovoru se setkáte s pracovníkem StudyPoint nebo bývalým High School studentem. Přibližně
2-3 dny po pohovoru obdržíte informaci, zda jste byli či nebyli do programu přijati. Pokud absolvujete interview v Praze nebo Bratislavě, jsme schopni vám oznámit výsledek pohovoru okamžitě.
osobní kontakt: Po vašem přijetí budete mít možnost setkat se s naším bývalým studentem
či studentkou, kteří vám rádi zodpoví veškeré dotazy. Můžete se ptát na jejich první pocity v cizí
zemi, na hostitelskou rodinu, na začleňování ve škole apod. Jistě vám jeho odpovědi pomohou při
přípravě na cestu.
informace během roku: Před odletem a během celého roku vás bude StudyPoint neustále
zásobovat potřebnými informacemi. Našim cílem je připravit vás co nejlépe na pobyt v zahraničí.
Nejdůležitější je, abyste se i vy aktivně podíleli na přípravě - my vám vždy rádi pomůžeme!
Garance umístění: Pokud budete přijati do našeho programu, umisťovací organizace vám
garantují, že budete umístěni do školy v zahraničí a do hostitelské rodiny. Veškeré materiály, které
nám o sobě vyplníte, budou zaslány do umisťovacích organizací, které se postarají o vaše umístění.
Na základě vaší eseje, kde uvedete své zájmy a koníčky, se budou co nejvíce snažit o to, aby i hostitelská rodina měla podobné záliby, měla děti ve vašem věku apod. V případě, že by vám rodina
nevyhovovala, stačí zkontaktovat místního koordinátora a on vám pomůže.
Předodjezdová informační schůzka: Před odjezdem pozveme vás i vaše rodiče na předodjezdovou informační schůzku, kde obdržíte Student Handbook se všemi podrobnými informacemi, jako jsou detailní informace o zdravotním pojištění, veškerá potřebná telefonní čísla a rady, jak
řešit případné problémy. Je nutné, abyste se této schůzky zúčastnili spolu s vašimi rodiči, protože
se zde dozvíte řadu cenných informací a setkáte se s našimi bývalými studenty. Až se přiblíží čas
odjezdu, obdržíte informace o vašem letu, transferu do hostitelské rodiny apod.

V průběhu roku v zahraničí
odlet a cesta do hostitelské země: U skupinových odletů má StudyPoint vždy své zástupce. Eskort (osoba, která vás doprovází po celou dobu letu) je pouze u vybraných mimoevropských
destinací. U příletu je zástupce umisťovací organizace, váš koordinátor nebo přímo vaše hostitelská
rodina. Ať už na vás bude čekat kdokoli, vždy vás někdo dopraví až do domu hostitelské rodiny.
stojíme vždy při vás: Krátce po vašem příjezdu do hostitelské země se s vámi zkontaktuje
váš koordinátor a samozřejmě i ostatní výměnní studenti ve vaší lokalitě. Umisťovací organizace mají
kanceláře po celém světě, takže je velmi pravděpodobné, že ve vašem okolí bude i jiný výměnný
student. Váš koordinátor vám bude vždy nablízku, budete mu moci kdykoli zatelefonovat a požádat
o radu či pomoc. Vaše hostitelská rodina, škola a koordinátor - ti všichni se společně budou snažit,
aby váš rok v zahraničí byl zajímavý a přínosný.

Po návratu
returnee club: Všem studentům, kteří se StudyPoint strávili školní rok či semestr v zahraničí, nabídneme účast v našem International returnee Clubu. Členové využívají mnoha výhod, které
StudyPoint nabízí, spolupracují na prezentacích StudyPoint a jsou kontaktními osobami ve svém
okolí. A kdo ví, v budoucnosti se mohou stát pracovníky StudyPoint.
Jistě se všichni rádi zúčastníte pravidelných setkání absolventů High School programu, kde si znovu
s ostatními „oprášíte“ své zážitky a poznáte pracovníky StudyPoint, kteří pro vás připraví nejedno
překvapení.
další studium se studyPoint: StudyPoint nabízí další studium pro studenty nad 17 let.
Můžeme vás připravit na studium na zahraniční vysoké škole či zajistit praxi v zahraničních firmách.
Velmi dobrou alternativou je také Mezinárodní akademický rok - dlouhodobý program, ve kterém si
můžete zvolit zaměření studia podle svých zájmů.
e-mail: info@studypoint.cz, tel: 224 934 279, www.studypoint.cz
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STUDUJTe rok v USa

.............................................................Na STŘeDNí škole!

otevření a vstřícní američané
americká škola

americký školní systém je naprosto jiný než ten náš. rok má dvě nebo tři období - semestry. školní rok začíná v srpnu/září a končí
v květnu/červnu. studenti, kteří procházejí 9. až 12. ročníkem jsou nazýváni „freshmen“, „sophomores“, „juniors“ a „seniors“. většina
výměnných studentů je zařazena jako „juniors“ nebo „seniors“ v závislosti na jejich věku, školním prospěchu a místních pravidlech
školy. Každý den budete mít stejný rozvrh. Z celkových 6 či 7 předmětů budou jen 2 povinné, a to angličtina a americká historie nebo
americká společnost. jestliže máte nějaký předmět, který byste chtěli studovat, zde se naskýtá vaše možnost. vybírat můžete z několika nám známých předmětů, ale je zde i řada netradičních jako např. řečnictví, divadlo, hudba, tanec, nejrůznější sporty, fotografování
a mnoho dalších. americké školy nabízejí studentům mnohem víc mimoškolních aktivit než u nás. můžete navštěvovat kluby, kde
poznáte kamarády, kteří mají podobné zájmy jako vy. Pokud budete aktivní, ze svého školního roku si odnesete mnoho cenných zážitků
a kontaktů. Někdy, jako slavnostní zakončení školního roku, je pořádán velký ples či párty s názvem „the Prom“, kterého se také můžete
zúčastnit.

vyzkoušejte nové sporty

Během školního roku budete mít šanci vyzkoušet i nové sporty jako např. americký fotbal,
basketbal, plavání, golf, tenis, lyžování apod. Po
vyučování se setkáte se svým trenérem a ostatními hráči, abyste společně trénovali. Zapojíte se
do školního týmu a poznáte typický „American
School Spirit“ - pocit hrdosti, že i vy jste členem
týmu školy. Všichni spolužáci se mnoha zápasů
budou účastnit a jistě i náruživě fandit.

Přípravný kemp v New yorku

Odstartujte svůj školní rok v USA na přípravném
kempu v New Yorku v oblasti Long Islandu na
Adelphy University. Sejdete se zde se všemi
ostatními výměnnými studenty z celého světa, kteří se stejně jako vy chystají strávit rok či
semestr na americké střední škole a v americké rodině. Kemp je koncipován tak, abyste po
jeho absolvování byli připraveni na první školní
úskalí, stesk po domově, na uvítání a spolužití
v hostitelské rodině a zároveň abyste se nenudili. Povedou vás zkušení učitelé nebo vyškolení

www.studypoint.cz, e-mail: info@studypoint.cz, tel: 224 934 279

bývalí studenti High School programu, a proto
se nebojte na ně kdykoli obrátit.
Dozvíte se řadu zajímavostí o Spojených státech, jejich historii, o zvycích, systému školství.
rozmluvíte svou angličtinu a zmírníte tzv. kulturní šok.
A co je ještě pro vás připraveno? Celá paleta nejrůznějších sportovních a kulturních aktivit, mezi
které budou jistě patřit i výlety do centra New
Yorku. A pokud je ve vás trocha exhibicionismu,
můžete pro všechny na závěr sehrát vlastní divadelní představení. Po absolvování přípravného
kempu poletíte rovnou ke své budoucí hostitelské rodině.
Tento kurz je dobrovolný a v jeho ceně je zahrnuto ubytování s plnou penzí, výuka a aktivity
ve volném čase. Každý rok se hlásí a přijíždí na
přípravný kemp mnoho výměnných studentů
ze všech koutů světa. Doporučujeme ho opravdu všem, kteří míří do USA.
Více informací na www.studypoint.cz

školní rok

cestujte a poznejte USa
v průběhu roku budete jistě chtít poznat místa, která jste dosud znali jen z průvodců nebo
televizních pořadů. Nyní je máte možnost navštívit osobně s vaší umisťovací organizací.
budete mít příležitost zúčastnit se mnoha výletů pořádaných během prázdnin. K cíli výletu poletíte a pojedete autobusem a společně se zkušeným vedoucím strávíte přibližně
jeden týden báječného cestování. umisťovací organizace spolupracují se specialisty na
cestování po usa, proto si můžete svůj výlet naplánovat ještě před odletem do hostitelské země.
Washington, d.c. a New york - Vydáte se
do Washingtonu, D.C., hlavního města USA,
a potom budete pokračovat do New Yorku.
Washington D.C. se od ostatních velkoměst liší.
Mnohé budovy jsou ovlivněny řeckou architekturou. Během projížďky s průvodcem uvidíte
Capitol, Smithsonian, Air and Space Museum,
Kennedy Center, FBI a budovu Nejvyššího soudu. New York je fantastické město, kde spatříte
sochu Svobody, Empire State Building a možná
ještě stihnete show na Broadwayi.
Kalifornie - Cesta vás zavede do hlavního
města filmu Los Angeles a Hollywoodu. Místní průvodce vás provede po Universal Studios.
Budete mít možnost vidět, jak se točí filmy.
v san francisku se projedete lanovkou
„cable car“ a navštívíte Chinatown, Fisherman’s
Wharf a jeden z nejkrásnějších mostů světa Golden Gate Bridge.

international family living

Chcete zkusit tradičnější studentské ubytování?
Nabízíme vám omezený počet míst v tzv. International Family Living, studentských rezidencích,
které jsou součástí středních škol ve státě Ore-

gon. Společně s 5 až 20 studenty z celého světa
a hostitelskými rodiči vytvoříte velikou rodinu.
Vše funguje jako v normální rodině - budete
si vzájemně pomáhat s denními povinnostmi,
řešit problémy a sbírat cenné zkušenosti. Stejně
jako ostatní studenti z hostitelských rodin budete mít také svého oblastního zástupce.

vízum

StudyPoint vám poskytne veškeré podklady
k získání víza do Spojených států amerických
a pomůže vám s jejich vyplněním. Součástí
vízového procesu je pohovor, který musí každý
student absolvovat osobně na ambasádě USA
v Praze.
Poplatek za vízum ambasádě je 100 usd a od
1.9.2004 se platí i tzv. SEVIS Fee ve výši 100 USD
za vstup na území Spojených států. Tento poplatek se platí StudyPoint a není zahrnut v ceně
programu.
Samotné vyřízení víza je otázkou pár týdnů.
Nejprve se telefonicky objednáte na pohovor,
absolvujete pohovor s americkým konzulem
a pas s vízem si můžete nechat doručit za poplatek kurýrní službou.

Zvolte si oblast umístění v usa. s námi si
můžete vybrat, do které oblasti chcete být
umístěni. vybírat si můžete z pěti oblastí
a dvou států:
1. východní usa - oblast je zejména politickým a kulturním centrem USA.
2. jižní usa - státy jako Tennessee, Severní
a Jižní Karolína či Georgia oplývají úrodnou
půdou i příjemným sluncem.
3. střed usa - objevte tu pravou a nefalšovanou atmosféru zemí, jako jsou Nebraska, Iowa
či Michigan.
4. horské státy – poznejte kouzlo států ležících
v zasněžených Skalistých horách.
5. Západní usa – vydejte se do států plných
historie jako je Washington nebo Oregon.
I Arizona vás překvapí svojí historií.
6. Kalifornie – rozmanitá krajina od pobřeží po
hory je nejvyhledávanější oblastí výměnných
studentů.
7. florida – okouzlující a slunný poloostrov láká
nejednoho studenta, který se touží stát členem proslulých tenisových klubů.

kaNaDa
Kanada patří mezi největší země světa. Žije v ní dvacet devět milionů obyvatel, a přesto je z velké části neobydlena. Kanada je zemí se dvěma úředními jazyky. Můžete si zvolit, zda chcete být ubytováni ve francouzsky nebo anglicky mluvící části země. Ať zvolíte kteroukoli z nich, přijdete do styku
s oběma jazyky a seznámíte se s oběma kulturami.

škola: V Kanadě neexistuje jednotný školní
systém. Každá provincie má vlastní samosprávu
a ani jedna škola není totožná s jinou. Do značné míry se podobají školám americkým. Budete studovat šest předmětů a můžete si zvolit z
nepřeberného množství nejrůznějších kurzů.
Doporučujeme, abyste si zvolili angličtinu nebo
francouzštinu, historii a společenské vědy. Školní rok začíná v září a končí v červnu. Na každé
kanadské střední škole má důležité místo sport.
Vyzkoušíte si nové sportovní disciplíny a budete

mít možnost stát se členy nejrůznějších klubů.
rozhodně nestůjte stranou a snažte se zapojit
do nějaké činnosti.
hostitelská rodina a volný čas: Naše
kanadské hostitelské rodiny jsou proslulé svou
pohostinností. Těší se, že se od vás dozví, jak se
žije v České nebo Slovenské republice a v Evropě. O víkendu mnozí vyjíždějí stanovat, na ryby
nebo na kánoe.
výlety: Umisťovací organizace má kanceláře na východním i západním pobřeží Kana-

dy. Během letního semestru organizují pro své
studenty zájezdy. Připravte se na dobrodružství
- příroda v Kanadě je pověstná!
vízum: Poplatek ambasádě za vyřízení víza
je 125 CAD a vízum byste měli obdržet do 5 dnů
od podání žádosti.

„V Kanadě jsem měla obrovskou školu,
a protože v Čechách navštěvuji školu
malou, byla jsem z toho ze začátku dost
překvapená. Je až neuvěřitelné, kolik různých lidí může člověk na kanadské high
school potkat! Studentská komunita je tu
mnohem pestřejší, což se víc podobá normálnímu životu. Moje hostitelská rodina
byla naprosto skvělá a jsem velmi vděčná, že jsem je mohla poznat! Určitě všem
Kanadu doporučuji.“
Iva Dušáková, Rychnov n/K.

e-mail: info@studypoint.cz, tel: 224 934 279, www.studypoint.cz

7

školní rok

8

aUSTrÁlie
Stále více lidí navštěvuje Austrálii, zemi „Down Under“ - zemi protinožců. Žije zde osmnáct milionů obyvatel a vy máte nyní možnost poznat zcela
odlišný světadíl - nedohledné prostory, pouštní oblasti, deštné pralesy a nádherné pláže. Je to země mnoha kontrastů a překrásné přírody. Vysoká
kvalita života, propracovaný vzdělávací systém a nízké životními náklady - to jsou hlavní lákadla, která může nabídnout mladým studentům.

škola: Škola v Austrálii se do značné míry
liší od české a slovenské školy. Naši studenti zde
mají obvykle pět povinných předmětů: angličtinu, matematiku, přírodopis, zeměpis a další jazyk.
Dále si můžete podle svých zájmů sami zvolit
nepovinné předměty. Jedno odpoledne v týdnu je věnováno sportu. Ve většině australských
škol je povinná školní uniforma. Školní rok začíná
v lednu a končí v polovině prosince. V Austrálii
mají žáci vánoční a letní prázdniny zároveň! Vy si
samozřejmě můžete přizpůsobit australský školní

rok našemu. hostitelská rodina a volný
čas: Většina Australanů, „Ozzies“, žije na pobřeží
mezi Adelaide a Brisbane. Budete ubytováni
v typické australské rodině. rodiny jsou velmi
pohostinné, přátelské a těší se na zahraniční studenty. výlety: Větší část roku je podnebí příznivé. Vyberete si z bohaté nabídky aktivit a sportů - plavání, kriket, surfování. Během zářijových
prázdnin umisťovací organizace pořádá zájezd,
kdy mj. navštívíte Great Barrier reef - obrovský
korálový útes v severovýchodní Austrálii.

vízum: Výměnný student neplatí poplatky ambasádě za vyřízení víza, avšak musí projít povinnou lékařskou prohlídkou u jednoho
z akreditovaných lékařů. Poplatek za prohlídku
a rentgen plic se pohybuje kolem 1 500 Kč. Student pak se všemi podklady může osobně zajít
na ambasádu ve Vídni, kde dostane vízum okamžitě, nebo pošle podklady poslat kurýrem či
poštou. V druhém případě má ambasáda 6 týdnů
na posouzení vaší žádosti.
„O Austrálii jsem hodně četla a ještě více
slyšela. Lidé, kteří se odtamtud vrátili, mluvili o „největším ostrově světa“ v
samých superlativech. Když jsem měla
možnost vybrat si, ve které z anglicky
mluvících zemích strávím půl roku svého
studentského života, nerozhodovala jsem
se dlouho. Austrálie je nádherný kout světa s velmi krásnou a rozmanitou přírodou
měnící se téměř na každém metru při cestě od pobřeží do vnitrozemí. Jediný způsob, jak australský život prozkoumat, je
„stát se na nějaký čas Australanem.“
Jana Kavříková, Ústí nad Labem

Nový zÉlaND
Nový Zéland je přitažlivý hlavně svou nádhernou přírodou. Přírodní bohatství ostrovů je velice rozmanité - naleznete zde hory, ledovce, sopky, termální oblasti, deštné pralesy i jezera. Žijí zde tři miliony obyvatel na dvou hlavních ostrovech - Severním a Jižním. Mezi hlavní centra patří Wellington,
Auckland nebo Christchurch. V zemi je přes deset národních parků, které pokrývají přibližně 30 % její celkové plochy.

škola: Školní výuka byla vytvořena podle britských vzorů a má velmi vysokou úroveň.
Povinným předmětem je angličtina. Další předměty si můžete zvolit. Docházka je povinná
a studenti nosí školní uniformy. Školní rok se
skládá ze čtyř semestrů a začíná koncem ledna
a končí v polovině prosince. Studenti si mohou
pobyt přizpůsobit školnímu roku u nás. Nový
Zéland je ideálním místem pro ty, kteří mají rádi
přírodu a jsou sportovně založeni.
hostitelská rodina a volný čas: Budete

bydlet v milé a přátelské rodině, která se již těší
na svého nového člena. rodiny zde tráví mnoho
času společně, spolu s ní navštívíte mnoho zajímavých míst. Nový Zéland díky své rozmanitosti
a klimatu nabízí nepřeberné množství sportovních aktivit, např. windsurfing, jízdu na kánoích,
golf a horskou turistiku. Během zimních prázdnin si můžete na Jižním ostrově zalyžovat.
výlety: Na podzim se s ostatními výměnnými studenty můžete zúčastnit Adventure Safari
na Jižním ostrově. Vydáte se do národního par-

ku Fiordland National Park. Na jaře umisťovací
organizace pořádá cestu i na Severní ostrov. Více
informací o těchto populárních výletech obdržíte na místě. vízum: Student jedoucí na Nový
Zéland posílá svoji žádost o vízum na novozélandskou ambasádu do Londýna. S posláním
„visa application“ je třeba uhradit i poplatek za
posouzení žádosti. V některých případech vás
ambasáda může požádat o rentgen plic, proto
je lepší přidat rentgenový snímek plic přímo
k žádosti. Vízum pak obdržíte do 6 týdnů.
„Nová kultúra, nový život a noví priatelia
mi prinesli veľa radosti, prekvapení, ale
aj sklamaní, s ktorými sa človek učí nové
veci. Samostatnosť sa tu stala pre mňa
samozrejmosťou, naučil som sa komunikovať s ľuďmi z každej spoločnosti a diplomaticky riešiť každý problém. Nový jazyk
mi otvoril dvere do budúcnosti a našiel
som si celoživotných priaťeľov.“

Tomáš Abelovský, Slovensko

www.studypoint.cz, e-mail: info@studypoint.cz, tel: 224 934 279
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Jar
Dovedete si představit něco exotičtějšího než chodit na střední školu v Jihoafrické republice? My vám tuto možnost nabízíme! Vaším domovem se
může stát Kapské Město, které je často označováno za jedno z nejkrásnějších měst světa. Již v sedmnáctém století jej založili holandští mořeplavci,
a proto je i jeho velká část postavena v holandském stylu.

škola: Školní rok je rozdělen do čtyř semestrů. Začíná v lednu a končí v prosinci. Jako výměnní studenti však můžete dodržet stejný školní rok
jako v České/Slovenské republice. Střední škola je
rozdělena do pěti ročníků, šestého až desátého.
Jihoafrické moderní školy mají vysokou úroveň
a studenti berou výuku velmi zodpovědně. Jako
výměnní studenti budete umístěni v anglických
nebo anglicko-afrikánských školách. Ve většině
škol nosí studenti povinně školní uniformu.
hostitelská rodina a volný čas: Hosti„V JAR som sa dostala do 4-člennej rodiny. Školský rok začal v januári, preto som
hneď nastúpila do školy. No rodina bola
skvelá! Prijala ma za svojho člena už od
prvého dňa môjho pobytu a v anglickom
jazyku mi čo najviac pomáhala, takže
o dva mesiace sa naša komunikácia zjavne skvalitnila. Počas celého roku sme
navštevovali krásy JAR, ktoré boli fascinujúce! Každému by som odporučila práve JAR, pretože človek tam spozná to, čo
nikdy nenájde v Európe.“

telská rodina s vámi bude jednat jako se členem
rodiny a společně si užijete mnoho zábavy. Obyvatelé Jihoafrické republiky milují život v přírodě. Je možné, že během roku navštívíte některý
z národních parků. Velmi populárními sporty
jsou ragby, kriket, surfování a fotbal.
výlety: Náš partner má kancelář v Kapském
Městě a Johannesburgu. Pracují zde Jihoafričané, kteří se o vás budou během školního roku
svědomitě starat. Jedním z oblíbených úkolů je
příprava výletů po jejich nádherné zemi - Safari

Tour, Krűger Park apod.
vízum: StudyPoint vám dodá veškeré podklady, které je třeba pečlivě vyplnit a dodat jihoafrické ambasádě v Praze. Se žádostí o vízum je
třeba uhradit i administrativní poplatek. Samotné vyřízení víza trvá přibližně 10 dní.

foto afrických zvierat

Lucie Lisá, Slovensko

velkÁ BriTÁNie
Anglie, země ovlivňující kulturu a rozvoj celého světa, se do dějin zapsala hlavně koloniálním rozmachem britské koruny a respekt si získala
i v moderní době díky tradiční monarchii, hudbě, módě, humoru a především jazyku. Význam angličtiny je v dnešním světě nepřehlédnutelný. Dvě
světoznámé univerzity Oxford a Cambridge sehrály významnou roli při šíření tohoto jazyka. Obě města stojí za to navštívit.

škola: Britský školní systém patří mezi nejstarší na světě. Spojuje tradici s moderními výukovými metodami. Od studentů se očekává,
že budou ke studiu přistupovat zodpovědně
a že budou chodit do školy v čistých školních
uniformách. Škola vyžaduje aktivní práci v hodinách a velký význam je přikládán i samostudiu.
Z mimoškolních aktivit se nabízí především řada
sportů a divadelní nebo výtvarné kroužky.
hostitelská rodina a volný čas: Naše
hostitelské rodiny se do programu hlásí dobro-

volně. Stanete se členy rodiny a zapojíte se do
jejich každodenního života. Výměnné studenty
umisťujeme v Anglii a Skotsku (zejména v okolí Edinburghu). Pokud rádi hrajete golf, je pro
vás Skotsko ideální zemí! Přihlaste se co nejdříve pro zajištění umístění právě pro vás! Britská
angličtina je považována za standardní. Během
vašeho pobytu si tak osvojíte klasickou výslovnost a s pomocí vaší hostitelské rodiny poznáte
místní kulturu. Velká Británie nabízí nepřeberné
množství kulturních aktivit. V průběhu roku urči-

tě navštívíte Londýn a možná shlédnete některý
ze světoznámých muzikálů.
vízum: Student od nás dostane veškeré
podklady potřebné k vyřízení žádosti o vízum.
Kompletně vyplněná žádost se spolu s poplatkem cca 2 000 Kč posílá na britské velvyslanectví v Praze. Vyřízení žádosti trvá přibližně jeden
týden.

„Nyní, když je můj rok na výměnném programu za mnou, mohu říci, že to byl fantastický zážitek. Nejen, že jsem se zlepšil
v angličtině, ale poznal jsem i jinou kulturu
a to, jak lidé v této zemi pohlížejí na různé
věci. Moje hostitelská rodina byla báječná a já se cítil, že jsem skutečně jako člen
rodiny. Lidé v Británii jsou velmi vstřícní
a přátelští. Určitě bych všem výměnný program do Velké Británie doporučil.“

Mário Apostolov, Slovensko

e-mail: info@studypoint.cz, tel: 224 934 279, www.studypoint.cz
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Německo
Německo je země s bohatým dědictvím a obrovským průmyslovým potenciálem. Přírodními, historickými a kulturními zajímavostmi i dobrou úrovní
zařízení cestovního ruchu se řadí k turisticky velmi atraktivním oblastem Evropy. Působili zde mnozí velcí umělci, skladatelé a spisovatelé. Se svými
více než osmdesáti dvěma miliony obyvatel se řadí mezi nejvyspělejší státy světa

škola: Většina výměnných studentů je zařazována do 10., 11. nebo 12. ročníku německého
gymnázia. Ve 13. ročníku se skládá „Abitur“, který
je obdobou našich maturit s maturitními písemnými pracemi. Studenti výměnného programu
se nikdy neumisťují do 13. ročníku. V německých
školách studenti hodně pracují ve skupinách
a běžné jsou i diskuse, očekává se aktivní účast
ve výuce. Tento přístup se cení více než učení se
nazpaměť. Pro dobrou známku je aktivní účast při
hodinách stejně důležitá jako vynikající výsledek

zkoušky. Škola nabízí některé aktivity po vyučování. Většinu z nich, především sportovních, pořádá
nějaký klub, do kterého se můžete přihlásit. Je to
dobrý způsob, jak mimo školu potkat nové kamarády. Stejně jako v mnoha dalších zemích Evropy
je fotbal národním sportem číslo jedna a po celé
zemi najdete místní kluby.
hostitelská rodina a volný čas: Čas
strávený s vaší hostitelskou rodinou bude velmi důležitý. V týdnu se rodina schází společně
alespoň u jednoho jídla denně. O víkendech se

možná vypravíte na návštěvu k přátelům nebo
příbuzným nebo na projížďku autem či společně
na kola. Zcela běžná je i návštěva divadla nebo
muzea. Obzvláště neděle je určena k odpočinku
a přípravě na další pracovní týden.
vízum: Výměnný student nežádá o vízum
pro vstup či pobyt na území Německa.

„Německo je velmi zajímavá země, životní styl je tu úplně jiný než v Čechách.
Nudit se tady určitě nebudete, protože
je tady hodně možností, jak využít volný
čas. Okolí je taky moc pěkné a udržované.
Dejte si ale pozor na německou povahu.
Němci berou všechno moc vážně a jsou
moc pořádní. Vyskytnou-li se potíže s vaší
hostitelskou rodinou, nic se neděje. Buďte otevření, řekněte, co vás trápí (stesk
po domově atd.), a německá rodina vám
pomůže. Němci mají rádi otevřenost. To je
moje zkušenost!“
Veronika Bažantová, Všestary

rakoUSko
Alpy, vídeňský valčík, Prater a možná i část společné minulosti - to vše se vám jistě vybaví, když se řekne rakousko. rakousko je vyspělá průmyslová
země s rychle se rozvíjejícími službami. Jedná se o hornatou zem z toho 2/3 zaujímají Alpy. Asi 600 km² plochy ve velehorských polohách Alp je
pokryto ledovci. V rakousku je asi 580 jezer, která jsou vesměs ledovcového původu.

škola: Škola v rakousku „startuje“ na začátku
září a končí začátkem července. Do většiny škol
se chodí 6krát týdně, ale to jen proto, aby měli
všichni volná odpoledne na sportovní a jiné
zájmové aktivity. Dále se nabízí velké množství
sportů jako například volejbal či fotbal. Pokud
někdo není sportovně založen, jistě ocení obrovské množství „hudebních“ předmětů či zpěv ve
sboru apod. Škola trvá každý den od 7:45 do 15
hod. Po prvních 4 týdnech se koná „orientační
víkend“ v domě koordinátorky, kde mají všich-

ni studenti možnost potkat ostatní výměnné
studenty z celého světa. Během vánočních
prázdnin, které trvají 2 týdny, jezdí většina rodin
lyžovat do Alp a samozřejmě, že s sebou bere
i svého studenta. A na konci vánočních prázdnin se koná tzv. sky - či snowboard víkend - opět
pod vedením koordinátorů STS.
hostitelská rodina a volný čas: Nejdůležitější věcí mezi výměnným studentem
a hostitelskou rodinou je vzájemná otevřenost
a komunikace. Studenti se stávají na čas součás-

tí rodiny, která se s nimi chce podělit o mnohé
z jejího běžného života. rakousko je zajímavá
země, která vás uchvátí. Proto doporučujeme
všem, kteří chtějí studovat v německy mluvící
zemi, aby se jistě přihlásili do High School programu v rakousku.
vízum: Občané členských států EU nežádají
o studijní ani pobytová víza.

„Pre Rakúsko, ako krajinu môjho ročného pobytu, som sa rozhodla najmä preto, lebo už mám s touto krajinou nejaké
skúsenosti. V rokoch 2000 a 2001 som
sa zúčastnila na jazykových pobytoch
v Rakúsku a veľmi sa mi táto krajina
zapáčila. Ľudia sú tu veľmi príjemní, dobrosrdeční a ústretoví. Počas tohto pobytu by som sa chcela čo najviac zlepšiť
v nemčine.“

Katka Danišová, Slovensko

www.studypoint.cz, e-mail: info@studypoint.cz, tel: 224 934 279

školní rok

švýcarSko
Švýcarsko - „země čokolády a sýra“. Země s fantastickou alpskou scenérií, čistým vzduchem a srdečnými lidmi. Leží na rozvodí tří moří a pramení zde
řeka rýn a rhona. Podnebí je charakteristické značnou proměnlivostí a poměrně chladným létem a zimou. Hovoří se zde čtyřmi oficiálními jazyky
- němčinou, francouzštinou, italštinou a rétorománštinou - a kdekoli se ocitnete, narazíte zejména na francouzštinu a němčinu.

škola: Země je převážně hornatá s plošinou
na severu, je tu mnoho jezer, z nichž nejznámější
jsou Ženevské a Bodamské. V nižších polohách
je podnebí mírné, v horách drsnější. rostlinstvo
je také závislé na nadmořské výšce, od listnatých
a smíšených lesů v níže položených oblastech,
po jehličnaté lesy, subalpínskou a alpínskou
vegetaci ve vyšších nadmořských výškách.
Zahraniční studenti, kteří studují ve Švýcarsku, jsou obvykle umisťováni do gymnázií, a to
v německy či francouzsky mluvící části. Nabízí se

několik různých možností výběru předmětů, ale
nejčastější jsou dějepis, zeměpis, fyzika, matematika, umění, tělocvik a chemie. Samozřejmě
budete mít možnost studovat jeden nebo více
jazyků.
hostitelská rodina a volný čas: Švýcarské hostitelské rodiny bývají velmi přátelské
a těší se vždy z nového člena rodiny. Jsou velmi
pyšné na svou nádhernou zemi a dychtivě vám
ji budou ukazovat. Většina švýcarských hostitelských rodin se věnuje ve volných dnech pěší

turistice, lyžování nebo jiným sportům spojených s pobytem na zdravém vzduchu. A protože
ve Švýcarsku to není nikdy do Alp daleko, určitě
si nezapomeňte vzít s sebou lyže.
vízum: Jelikož Švýcarsko není členem EU,
musí čeští i slovenští studenti žádat o vízum.
Poplatek za vízum se pohybuje kolem 1 100 Kč
a vízum dostanete do 4-8 týdnů.

„Švajčiarsko ako hostiteľskú krajinu som
si vybrala z viacerých dôvodov. Táto krajina viacerých národov je známa nielen
svojou nenahraditeľnou prírodou ale aj
výbornou a prepracovanou ekonomikou,
čo bude určite spoznať na priateľstve,
pochopení a vytrvalosti voči študentovi. Švajčiarsko ma oslovilo aj kvôli jeho
lyžiarskym možnostiam, čo patrí medzi
moje koníčky a chcela by som sa im tam
popri štúdiu na kvalitnej škole venovať aj
naďalej.“
Erika Kočková, Slovensko

FraNcie
Francie, země galského kohouta, je proslulá nejen výtvarným uměním, významnými literárními díly a zajímavou architekturou, ale také světovou
módou, skvělou kuchyní a zejména pak rozličnými druhy sýrů, na které jsou Francouzi obzvláště hrdí. Francouzština je světovým jazykem a s dobrou
znalostí francouzštiny naleznete nemalé možnosti uplatnění i na tak obrovském pracovním trhu, jaký vám již dnes nabízí Evropská Unie.

škola: Studenti výměnných programů jsou
často umisťováni do „La Premiere“, což odpovídá druhému ročníku gymnázia (Le Lycée). Ve
francouzské škole si zvolíte zaměření s povinnými předměty na stejné úrovni, jako mají česká
a slovenská gymnázia. Každodenní vyučování je
poměrně dlouhé a probíhá i v sobotu dopoledne. Náhradou za to jsou volná středeční odpoledne. Francouzský školní systém má tradičně
velmi vysokou úroveň.
hostitelská rodina a volný čas: Bude-

te ubytováni ve francouzské rodině a poznáte
Francii se vším, co k ní patří. Členové rodiny se
většinou scházejí u společné večeře a diskutují
o událostech dne. Život ve Francii plyne klidně,
všední dny patří práci a škole, víkendy jsou věnovány rodinným setkáním. Měli byste co nejvíce
času trávit s hostitelskou rodinou, abyste co nejdříve poznali způsob života ve Francii.
Přípravný kurz: Francouzská umisťovací organizace nabízí každoročně studentům
7-denní přípravný kemp. Doporučujeme ho

všem, kteří se rozhodli pro školní rok ve Francii.
vízum: Naši studenti nežádají o studijní vízum do Francie. Do 3 měsíců po příjezdu vám
váš koordinátor pomůže zajistit „La carte de
séjour“.

„Díky tomuto programu jsem získala
mnoho nových kamarádů, nabrala nové
zkušenosti a hlavně se zdokonalila ve
francouzštině. Rodinu i školu jsem snad
nemohla mít lepší, všichni byli otevření
a přátelští. Jsem vděčná i svým „biologickým“ rodičům, že mi toto studium
umožnili, protože bez nich bych se na tak
dlouho a do tak nádherné země nikdy
nepodívala.“

Anna Mikesková, Brno

e-mail: info@studypoint.cz, tel: 224 934 279, www.studypoint.cz
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.............................. Další země
Žádná jiná organizace není schopna nabídnout tak širokou škálu programových zemí
jako my. Kromě možnosti studia v zemích, které prezentujeme v katalogu, máte možnost
vybrat si i mnoho dalších!
Naše nabídka obsahuje:
nejzajímavější země z Evropy,
Asie, Afriky, Severní a Jižní Ameriky.

Zajímá, jaké by to bylo
studovat například v ...

Španělsku
Itálii
NizozemÍ
Švédsku
Norsku
Dánsku
Finsku
Rusku
Japonsku
Číně
Thajsku
Indonésii
Brazílii
Mexiku
Venezuele...
  Více se dozvíte na www.studypoint.cz.
Na internetových stránkách se můžete
dočíst i postřehy našich bývalých studentů.

2 v 1.............................

............... studium ve dvou různých zemích v jednom školním roce
Poznejte hned dvě země během jednoho školního roku! S High School programem máte jedinečnou šanci načerpat zkušenosti ze dvou odlišných zemí na světě a zároveň si přivézt dvojité
množství zážitků a vzpomínek!
Proč tedy nestrávit jeden školní semestr v Austrálii a druhý v Brazílii? Osvojíte si australský život,
kulturu a školní systém na jedné straně a na druhé straně poznáte i mimořádně zajímavý životní
styl obyvatel Brazílie. Nebo je pro vás lákavější
strávit půl roku v Kanadě a půl roku ve Francii?
Poznáte báječnou přírodu a kulturu těchto dvou
od sebe vzdálených zemí, naučíte se oba jazyky - angličtinu i francouzštinu. Po roce se vrátíte
domů hovořící plynně dvěma světovými jazyky!
Záleží samozřejmě na vaší osobní představě a kombinovat můžete více než 20 zemí
světa. Podrobnější informace o možnosti studovat ve 2 zemích v 1 roce najdete na webových stránkách www.studypoint.cz. V každém
případě je potřeba tyto programy plánovat
v dostatečném předstihu, a proto neváhejte,
a kontaktujte nás ještě dnes!

Půlroční studium
Ne vždy je možné přerušit studium a vycestovat
na celý školní rok do zahraničí. Nabízíme vám
i středoškolské studium po dobu jednoho
semestru. Školní semestr můžete strávit v řadě
evropských i mimoevropských zemí. Přehled
destinací naleznete na webu.

www.studypoint.cz, e-mail: info@studypoint.cz, tel: 224 934 279

Trochu jinak

Summer High School....

.................USA, JAR, Austrálie, Nový Zéland

Prožijte celé prázdniny v zahraničí!
StudyPoint vám přináší novou formu High School programu - prožijte několik báječných
měsíců na zahraniční střední škole! Krátkodobý program vám umožňuje se po 2-3 měsících studia v zahraničí vrátit zpět ke svým spolužákům v Čechách/na Slovensku. Budete bydlet v hostitelské rodině, navštěvovat místní střední školu a zapojíte se do různých
mimoškolních sportovních aktivit. Je možné strávit prázdniny lépe? Díky tomuto programu pochopíte rozdílný školní systém a zlepšíte své jazykové znalosti. Budete překvapeni,
jak báječné budete mít zážitky a o co bohatší se vrátíte!

2 až 3 měsíce v Austrálii

Poznejte zemi „protinožců“ – Austrálii! Vydejte se
na nám vzdálený kontinent, který má v porovnání s Českou a Slovenskou republikou obrácená
roční období. Poznejte zemi, která je známá otevřeností a pohostinností svých obyvatel. V Austrálii můžete studovat 2 nebo 3 měsíce v průběhu letních prázdnin. Budete studovat povinné
i volitelné předměty, zlepšíte svou angličtinu
a to vše zúročíte ve svém „curriculum vitae“.
Nástup na program: červenec

2 měsíce na Novém Zélandu

Nový Zéland - země, která je dosud neobjevená! Poznejte na dva měsíce nádhernou přírodu

a zároveň se aktivně zúčastněte studia na místní střední škole! Školní systém má silné britské
kořeny, což je pro vás zárukou tradiční kvality.
Hostitelské rodiny jsou otevřené poznávání
nových kultur, a proto rády hostí zahraniční studenty z „opačné strany“ planety.

rodině a budete navštěvovat africkou střední
školu. Většina hostitelských rodin žije v oblasti
Kapského Města.

Nástup na program: červenec

Vydejte se do „země samby a karnevalu“ studovat nádherný exotický jazyk - portugalštinu!
Summer High School program v Brazílii je určen
všem studentům ve věku od 15 do 20 let se
základy portugalštiny. Studenti jsou ubytováni v
pečlivě vybraných hostitelských rodinách a navštěvují brazilskou střední školu.

2 měsíce v Jihoafrické republice

Pokud chcete poznat překrásnou africkou přírodu, exotickou flóru a faunu, využijte příležitosti
studovat v Jihoafrické republice. Zúčastněte se
zároveň báječné „Safari Tour“, která je každoročně připravena pro výměnné studenty! V průběhu 2 měsíců budete ubytováni v hostitelské

Nástup na program: červenec

4 až 8 týdnů v Brazílii

Nástup na program: během celého roku

Akademický rok............................

........................................... pro vás od 16–30 let

STUDIUM TROCHU JINAK - mezinárodní akademický rok může být vhodnou variantou pro studenty, kteří se nestihli přihlásit na high
school, program jim z nějakého důvodu nevyhovuje nebo již věkově do příslušné kategorie pro přihlášení nespadají. Výhodou tohoto
programu je to, že začíná cca pětkrát za rok. Můžete si optimálně vybrat destinaci, délku a přibližný začátek studijního programu. Sice
to není typická high school, ale kromě klasického jazyka zde budete mít možnost studovat i spoustu speciálně zaměřených předmětů,
jako jsou informační technologie, komunikace atd.
Mezinárodní akademický rok je dlouhodobý program, který vám umožní dosáhnout vysokého stupně jazykových znalostí bez ohledu
na to, na jaké úrovni jsou vaše jazykové znalosti na začátku programu. Délka programu závisí na tom, kolik času můžete studiu věnovat.
Vybírat si můžete z programů na 20, 30 či 40 týdnů nebo celý školní rok (36 týdnů) či semestr (22 týdnů).

Vyberte si ze tří typů studia
Poté, co student dosáhne jazykové úrovně
„středně pokročilý”, může si vybrat jedno
ze tří zaměření.Výběr zaměření se řídí tím,
co vás nejvíce zajímá nebo tím, co plánujete v budoucnu.
Obecné zaměření
Jazykové vzdělávání pro jakékoliv budoucí
využití. Volitelné předměty: kultura, historie,
vzdělávání, literatura, film, umění.
Akademické zaměření
Budete se věnovat studiu jazyka a také přípravě na studium na zahraniční škole či na složení
mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek.
Volitelné předměty jsou: akademické psaní,
vyhledávání informací, příprava na zkoušky FCE,
CAE, CPE, IELTS, TOEFL. Můžete navštěvovat
přednášky na univerzitách a následně pak využít
„University & College Placement Service”.

Obchodní zaměření
Soustředí se na studium angličtiny a rozvíjení
slovní zásoby pro využití v budoucím zaměstnání. Volitelné předměty: mezinárodní obchod,
marketing, informační technologie, příprava na
BEC a Cambridge Certificate in Work Experience.
Pokud je vám více než 18 let, máte navíc možnost zvolit si program Internship a absolvovat
praxi v zahraniční firmě. Ceny zahrnují ubytování v hostitelské rodině, dvoulůžkovém pokoji
s polopenzí na první měsíc pobytu, ale není problém ho prodloužit. Ubytování pouze na první
měsíc je z toho důvodu, že si většina studentů
později najde společné bydlení se svými spolužáky. Ceny dále zahrnují jazykové studium,
studijní materiály, přístup do multimediálního
centra, vstupní test a závěrečný certifikát. Ceny
se pohybují v rozmezí cca 110–450 tis. Kč. Pokud
byste chtěli studovat na zahraniční vysoké škole,
školní poradci vám nejen pomohou s vyplňováním přihlášek, ale můžete se na ně obrátit také
při výběru vhodné školy.

  Více se dozvíte na www.studypoint.cz.

e-mail: info@studypoint.cz, tel: 224 934 279, www.studypoint.cz
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iNFo
všeobecné informace a podmínky přijetí
Kdo se může zúčastnit? Pokud je vám 1418 let, můžete se přihlásit na roční studium v zahraničí. Měli byste mít dobré znalosti cizího jazyka a to
takové, že úspěšně absolvujete náš jazykový test.
Abyste mohli být zařazeni do programu, musíte splňovat rozsah dat narození v tabulce našeho katalogu
(viz. ceník nebo www.studypoint.cz).
jak se přihlásit? Stačí vyplnit přihlašovací formulář z našeho katalogu a zaslat ho společně
s kopií vašeho posledního vysvědčení do StudyPoint.
Zároveň zaplatíte přihlašovací poplatek 1 000,- Kč.
Můžete se samozřejmě přihlásit i prostřednictvím
faxu, e-mailu či internetu.
včasná přihláška: Počet míst je limitován.
Přihlášky podané včas zvyšují pravděpodobnost
rychlého umístění a usnadňují práci umisťovací organizaci. Studenti, kteří chtějí studovat v USA/ve Francii
a podají závaznou přihlášku do 15. 1., si mohou navíc
zvolit oblast, ve které si přejí být umístěni.
Pohovor: Po obdržení přihlášky vás pozveme
na vstupní pohovor. Cílem pohovoru je, abychom
vás poznali, vzájemně se informovali o programu
a vašich osobních představách. Součástí je i jazykový
test z daného jazyka. Výsledek pohovoru vám zašleme do 2-3 dnů poštou nebo vám ho sdělíme ihned
v případě, že jste na pohovoru v Praze či Bratislavě.
Programové poplatky: Ceny uvedené
v tabulce platí v případě, že nedojde k výrazné změně valutového kurzu nebo k nepředvídaným událostem. StudyPoint si vyhrazuje právo ke změnám
v ceně programu způsobených okolnostmi, které leží
mimo dosah našeho vlivu. Ceny jsou stanoveny na
základě valutového kurzu k 5.9.2005.
sleva z programu: Získáváte slevu 4 500 Kč
z ceny programu, pokud jste se vy nebo vaši sourozenci zúčastnili programu High School nebo STS
Jazykové cesty. Tuto slevu nelze kombinovat s jinou
slevou.
co je v ceně programu? Podrobné informace viz. tento katalog str. 15 nebo www.studypoint.cz.
co není v ceně programu? V ceně programu není zahrnuta cena dopravy do/z hostitelské
země, poplatky za studentské vízum, poplatek za
lékařskou prohlídku, školní autobus, školní uniformu,
školní obědy, školní pomůcky a knihy, případně také
speciální připojištění, které vyžadují pouze některé
destinace (např. Austrálie).
doprava: Zpáteční letenku z Prahy až do finální destinace může studentovi zajistit StudyPoint
a její cena bude uhrazena zvlášť (viz platební schéma). Přibližná cena se pohybuje do USA a Kanady:
od 15-40 tis. Kč, do evropských zemí: od 8 - 15 tis. Kč,
do Austrálie, na Nový Zéland a JAru: od 28 - 40 tis. Kč.
Letenka je roční otevřená bez restrikcí. Informace
o letu obdrží všichni účastníci na předodjezdové

schůzce, která se koná na přelomu května a června.
Letenku/jízdenku si student může také zajistit sám.
Jeho povinností je pak dodat společnosti StudyPoint
podrobný letový itinerář nebo rozpis jízdenky spolu
s kopií letenky nebo jízdenky a to nejpozději do 3 dnů
po obdržení informací o umístění.
osobní výdaje: Kapesné a osobní výdaje
jsou velmi individuální a nejsou zahrnuty v ceně programu. Ze zkušeností víme, že budete potřebovat
kolem 200 USD (nebo ekvivalent v příslušné měně)
měsíčně.
Garance programu: Umisťovací organizace garantují umístění! Studentům, kteří úspěšně projdou přijímacím řízením a budou přijati, garantuje
umisťovací organizace umístění do hostitelské rodiny a zapsání na zahraniční střední školu. Podmínkou
je dodání všech podkladů potřebných pro umístění
a dodržení platebního schématu.

Garance pro případ nuceného storna: Tato garance (4 000 Kč/160 USD/140 EUr) je
nepovinná a musí být uhrazena nejpozději s první
splátkou. Účel garance je ten, že pokud musíte cestu zrušit ze zdravotních důvodů či v případě nemoci
blízkého příbuzného v průběhu 30 dnů před začátkem programu, dostanete nazpět všechny zaplacené
poplatky mimo poplatku za garanci pro případ nuceného storna a manipulačního poplatku, který činí
20 % z celkové ceny kurzu, nejméně však 20 000 Kč.
Pojištění: Pro všechny účastníky mimoevropských destinací je v ceně zahrnuto i celkové pojištění, které pokrývá případy onemocnění a úrazu,
nehody/přepadení, přerušení pobytu, repatriaci,
odpovědnosti třetí straně a případné soudní výlohy,
zodpovědnost za neúmyslné hmotné škody a ztráty
i poškození cestovních zavazadel. Pojištění v sobě
zahrnuje nulovou spoluúčast (mimo usa1), tzn.
student neplatí žádný poplatek při pojišťovací události. Po přijetí do programu vám zašleme podrobné informace o pojištění. Některé země si mohou
vyžádat navíc zvláštní připojištění (např. Austrálie
- Mediabank OSHC Insurance).
Přípravné kempy: Pro studenty pořádáme
přípravné kempy v USA a Francii. Ceny viz. přiložený
ceník. V ceně je kurzovné, výlety, plná penze, ubytování a přihlašovací poplatek 3 200 Kč. Cena kempu je
splatná s první splátkou programu. V případě storna
přípravného kempu si StudyPoint ponechává přihlašovací poplatek. Více na www.studypoint.cz.
Zvolte si oblast umístění: Studenti se
závaznou přihláškou do 15. 1. mají možnost zvolit si
oblast v USA nebo ve Francii, ve které si přejí být umístěni. Poplatek za tuto volbu činí viz. přiložený
ceník. Upozornění: tuto službu nelze garantovat!
V případě, že se umisťovací organizaci nepodaří
nalézt vhodnou hostitelskou rodinu ve vámi preferované oblasti, bude vám celý poplatek vrácen.

www.studypoint.cz, e-mail: info@studypoint.cz, tel: 224 934 279

vízum: StudyPoint poskytuje účastníkům programu veškeré podklady pro získání víza do dané
hostitelské země a podle aktuálních požadavků příslušné ambasády pomáhá svým studentům s jejich
vyřizováním. Poplatky za vízum nejsou v ceně programu a studenti si je hradí sami. Více informací
o vízování naleznete na www.studypoint.cz.
cestovní doklady: Nejdůležitějšími dokumenty v zahraničí budou pro vás cestovní pas
a vízové doklady. Je nesmírně důležité, abyste si před
odjezdem zkontrolovali platnost vašeho pasu, která
by měla trvat min. 6 měsíců po skončení vašeho školního roku v zahraničí. Nezapomeňte, že cestovní pas
je vaším identifikačním průkazem v hostitelské zemi
a že v něm máte své studentské vízum!
Pravidla: Studenti, kteří jedou na školní rok do
zahraničí, musí podepsat a dodržovat pravidla, která
umisťovací organizace vypracovala pro své studenty. Umisťovací organizace mají právo pobyt přerušit,
pokud dojde k hrubému porušení pravidel či k vážnému onemocnění studenta.
schéma platby: StudyPoint vám nabízí splátku celé ceny programu po několika částech. Přihlašovací poplatek 1 000 Kč by měl být zaplacen nejpozději u přijímacího pohovoru.
celková cena programu je splatná ve dvou
splátkách (pro programy začínající v září) následovně: První splátka je splatná max. 20 dnů
po obdržení potvrzení o přijetí a činí 70 000 Kč
+ platba volitelných položek (Garance pro případ
storna, přípravný kemp, výběr oblasti) Doplatek
ceny programu - splatnost do 15. 5., konečné vyúčtování. Transport - splatnost k 15. 6., Pro programy
začínající v lednu je 2. splátka vč. volitelných služeb,
splatná k 30. 11.
upozornění pro studenty ze sr! Pro
studenty ze Slovenské republiky platí stejné ceny jako
pro studenty z Čr s tím rozdílem, že jsou splatné pouze
v USD (pro mimoevropské destinace) a v EUr (pro
destinace evropské), viz. přiložený ceník.
bankovní spojení:

Čísla účtů pro platby v ČR:
CZK 74 322 302 07/0100
Variabilní symbol: rodné číslo studenta
Čísla účtů pro platby v SR:
SKK 262 573 1320/1100
GBP 232 002 0077/1100
USD 282 102 0577/1100
EUR 292 402 0377/1100
Variabilní symbol: rodné číslo studenta

Upozornění: Obsah a podmínky uvedené
v katalogu jsou předmětem změn.
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co Je v ceNě

..............................High School program

v ceNě hiGh school ProGramu je ZahrNuto:
Garance umístění v hostitelské rodině ve vybrané zemi.
Kompletní zdravotní a úrazové pojištění bez spoluúčasti
vyjma evropských destinací a usa1.
ubytování a stravování v pečlivě vybrané hostitelské rodině.
výuka na zahraniční střední škole.
Přípravné informační materiály, informace o průběhu studia.
student handbook.
asistence studyPoint při vyřizování vízových formalit.
Přítomnost zástupce studyPoint u vybraných skupinových odletů studenta, na
některé mimoevropské lety doprovod po celou dobu cesty.
transfer z letiště do hostitelské rodiny.
spojení s umisťovací organizací a oblastními koordinátory, kteří se o studenta
starají po celou dobu pobytu v zahraničí.
telefonní karta pro mezinárodní volání.
informační schůzky, které studyPoint pořádá před odletem.
24-hodinová telefonní služba ve všech hostitelských zemích, komunikace přes
e-mail, telefonní asistence studyPoint Praha - volání na účet volaného (collect call)
- kdykoli.
identiﬁkační průkaz.
batoh a tričko.
informační bulletin Newsletter - čtvrtletník.
Účast na returnee Party.
diplom.

international
returnee club
Studypoint nabízí všem bývalým studentům
účast v tomto klubu, který navazuje na právě
prožitý rok v zahraničí. Členové jsou zváni na
pravidelná setkání, která jsou velmi populární.
Členové klubu jsou našimi pomocníky na informačních schůzkách a jsou kontaktními osobami
na svých školách a v místě bydliště.
K pravidelným rituálům patří i setkání všech
bývalých studentů a zejména členů returnee
Clubu. Tato setkání jsou vždy spojena s bowlingem či jiným sportovním kláním.
StudyPoint dále nabízí všem členům klubu
zprostředkování spojení na jejich bývalé ročníkové „kolegy“. S pomocí našich internetových
stránek www.studypoint.cz se mohou zapojit
do diskusí, zasílat příspěvky a napomáhat tak
veřejnosti ve výběru vhodného jazykového kurzu či programu.

Přihláška do programu High School
PŘijímací Pohovor chci vyKoNat:

Přihlášku zašlete na adresu pro

čr: studyPoint, Nádražní 56/740, 150 00 Praha 5
sr: PtK-echo/studyPoint, Prešovská 39, P.o. box 4, 820 05 bratislava 25. využijte možnosti přihlásit sa na naší internetové stránce
www.studypoint.cz nebo fax: 224 934284 (čr) a 00421-2-55571203 (sr).
PŘihlašuji se K Pobytu Na hiGh school:
školní rok

podzimní semestr
(začátek srpen - září)

jarní semestr
(začátek leden)

USA

Velká Británie

Švýcarsko

Kanada

JAR

Francie

Austrálie

Rakousko

Španělsko

Nový Zéland

Německo

Itálie

v Praze

v Brně

v Ostravě

v Bratislavě

v Košicích

v Kežmarku

v B. Bystrici

jméno a příjmení: ....................................................................................................
Ulice: .......................................................... Město: ......................................................
PSČ: ............................................................. Datum narození: ...................................
Telefon: ...................................................... Fax: ............................................................
Rodné číslo: ............................................. E-mail: ......................................................

jiná země .......................................................................................................................

Informace o současné škole: ....................................................................................

2 v 1: 1. semestr v ........................................................................................................

Název školy: ....................................................................................................................

2. semestr v .........................................................................................................

Adresa školy: ..................................................................................................................

výběr regionů v usa:
1.Východní USA
5. Západní USA

2. Jižní USA
6. Kalifornie

3. Střed USA
7.Florida

4. Horské státy

Přípravný kemp:

Poslední známka z jazyka: .................. Ročník: .....................................................

Ano

Ne

Jak ste sa dozvědeli o High School? ..............................................................

výběr regionů ve francii:
1.

Učitel jazyka: .......................................... Telefon: ....................................................

2.

3.

4.

Přikládám kopii posledního vysvědčení.

summer high school:
Nový Zéland

2 měsíce

JAR

Safari Tour

Austrálie od .................

2 měsíce

3 měsíce

USA od ...........................

10 týdnů

12 týdnů

Datum: ..............................................................................................................................

...................................................................... .....................................................................
Podpis studenta:
Podpis rodiče/ů

e-mail: info@studypoint.cz, tel: 224 934 279, www.studypoint.cz
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Investujte do své budoucnosti!
................ studujte v každém věku!
STUDYPOINT Dále nabízí

STS Jazykové cesty

CSIET (Council On Standards

Skupinové jazykové kurzy pro studenty ve věku 10-18
let v Anglii, Skotsku, Rakousku, Francii, Austrálii, USA
a na Maltě v době letních prázdnin. Pro studenty je zajištěn kompletní program a dozor po celou dobu pobytu
v zahraničí.

For International Education
Travael) je jediná organizace
určující normy a parametry
výměnných programů
a striktně kontroluje jejich
dodržování. Ujistěte se, že

Individuální kurzy pro mládež

organizace, kterou jste si

Jazykové kurzy pro studenty ve věku 8-18 let v Anglii,
Rakousku, Německu a na Maltě. Program je určen pro
samostatnější studenty. Výuka, odpolední a večerní aktivity jsou také organizované.

vybrali, je na seznamu CSIET,
což je nezbytné pro to, abyste
mohli legálně strávit rok
v zahraničí.

Jazykové kurzy pro dospěle
Nabídka odborných programů zahrnuje pracovní stáže
(intership), oborová studia, kurzy pro managery, studium marketingu, žurnalistiky, designu či hotelového
managementu (IHTTI).

College & univerzity
Jazykové kurzy pro starší 16-ti let v průběhu celého roku.
Široká nabídka destinací, typů kurzů i ubytování.
Součástí jsou i přípravné korzy na mezinárodní zkoušky,
One-to-One.

StudyPoint s.r.o.
Nádražní 56/740 150 00 Praha 5
Tel: +420 224 934 279
Fax: +420 224 934 284
E-mail: info@studypoint.cz

PTK-ECHO s.r.o. /StudyPoint
Prešovská 39, P. O. Box 4, 820 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: ++421-(0)2-55 56 06 85, 55 56 72 24
Fax: ++421-(0)2-55 57 12 03
E-mail: study@ptkecho.sk

www.studypoint.cz, e-mail: info@studypoint.cz, tel: 224 934 279

