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SELECT – Premier









Studenti si mohou vybrat lokalitu, druh školy









Rodiče nastaví maximální rozpočet nákladů programu









Přihlášky do června (nebo dle dohody)









K dispozici školy se zaměřením na angličtinu jako cizí jazyk

























 ()









Lze vyhovět studentům s nižší úrovní angličtiny









Pro studenty ve věku 12–19 let

–



–

–

Studenti mohou zůstat přes léto u hostitelské rodiny

KLASIK
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Studentům je přidělena lokalita a škola









Programová cena je fixní









Přihlášky do dubna (nebo individuální dohoda)









Angličtina je jedním z povinných předmětů









Hostitelské rodiny jsou placeny

Hostitelské rodiny jsou dobrovolnické (jinak motivační příspěvek)

–



–

–

–

Studenti mohou jet domů o prázdninách

Studenti nesmí opustit zemi během programu (možné výjimky)



Studium je možné prodloužit i na více let

Studium nelze prodloužit, maximální délka 1 rok

–



–

–

Nelze zvolit krátkodobý program (3 měsíce)









Studenti musí mít angličtinu min. na středně pokročilé úrovni









Pro studenty 15-18 let (výjimky možné)









Studenti se musí obvykle vrátit ihned po skončení programu
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Lze výjimečně zvolit i krátkodobý program (3 měsíce)

SELECT – Value
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Studentům je přidělena lokalita a škola









Umístění je garantováno

Umístění je garantováno po přijetí do programu











Přihlášky do června (nebo dle dohody)

Přihlášky podané v dubnu negarantují umístění









 



K dispozici školy, kde angličtina je jako cizí jazyk

Přihlášky do dubna (nebo individuální dohoda)











 



Hostitelské rodiny jsou placeny

Hostitelské rodiny jsou dobrovolnické

–



–

–



 



Studenti mohou jet domů o prázdninách po domluvě

Studenti nesmí opustit zemi během programu (výjimky možné)











 



Studium je možné prodloužit i na více let

Studium nelze prodloužit, maximální délka 1 rok

–



–

–



 



Lze vyhovět studentům s nižší úrovní angličtiny

Studenti musí mít angličtinu min. na středně pokročilé úrovni













–

–

Pro studenty ve věku 13–18 let

() 





–



–

–

Studenti mohou zůstat přes léto u hostitelské rodiny







 



Studenti si mohou vybrat mezi soukromou a veřejnou školou



 





 



Vysvětlivky:

 uvedené platí pro danou zemi
() uvedené je nutné ověřit se StudyPoint
– uvedené neplatí pro danou zemi

Pro studenty 15-18 let (výjimky možné)
Studenti se musí obvykle vrátit ihned po skončení programu
Pro více informací nás kontaktujte:
Věštínská 9/36, 153 00 Praha 5 Radotín, www.studypoint.cz
tel.: +420 224 934 279 e-mail: info@studypoint.cz





