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ÚVOD
Milí studenti, rodiče, učitelé,
Alfa Agency nedávno oslavila 20 let svojí existence. Za tuto dobu jsme
do světa za studiem vypravili několik tisíc studentů, kteří si tak splnili svůj sen o studiu v zahraničí, zdokonalili se v cizím jazyce, poznali
spoustu nových přátel a získali zkušenosti, které jsou v dnešním světě
k nezaplacení.
Středoškolskému studiu v zahraničí se věnujeme přes 15 let, na českém
trhu patříme k průkopníkům tohoto programu a zkušenosti, které jsme
za tu dobu nasbírali, nás každoročně posouvají v našem snažení dál.
V návaznosti na tradici Australských dnů, veletrhu věnovaného studiu
v Austrálii, který pořádáme letos čtrnáctým rokem, jsme v roce 2015
uspořádali první veletrh středoškolského studia v České republice,
na který za námi a vámi, zájemci o studium v zahraničí, přiletěli naši
zahraniční partneři. I v této tradici pokračujeme a čeští studenti tak mají
unikátní možnost potkat se každoročně se zástupci zahraničních škol a
organizací, se kterými naše agentura dlouhodobě spolupracuje.
Stejně jako jiné obory i sektor jazykového a dalšího vzdělávání v zahraničí se vyvíjí a abychom vám mohli nabídnout novinky či specializované
programy, účastníme se každoročně desítek školení, workshopů a veletrhů po celém světě. Protože stejně jako vás i nás cestování baví, baví
nás práce s mladými lidmi (ne nutně věkem, ale duchem), kteří chtějí
z naší krásné země na chvíli odletět, vystoupit mimo svoji komfortní
zónu a zažít něco, na co budou po celý zbytek života vzpomínat.

Bavíte nás vy a děkujeme za vaši přízeň a za možnost společně s vámi
při zařizování vašeho vysněného studijního pobytu v zahraničí alespoň
virtuálně vycestovat.
Katalog, který držíte v rukou, se věnuje středoškolským programům
v zahraničí. Naše nabídka je opravdu široká, ale pokud se i přesto stane,
že tady nenaleznete to, co hledáte, kontaktujte nás. Možností je nepřeberná řada a ne vše je možné v katalogu uvést.
Kromě středních škol v zahraničí vám mimo jiné nabízíme jazykové kurzy v zahraničí pro juniory i dospělé, rodinné jazykové pobyty v zahraničí,
dlouhodobé studijní pobyty v Austrálii a na Novém Zélandu i Work and
Travel program pro vysokoškoláky. Pokud chcete být informovaní
o aktuálních možnostech a dění v Alfa Agency, zaregistrujte se na našem webu pro odběr novinek a sledujte náš Facebook i Instagram .
Přejeme vám spoustu krásných cestovatelských zážitků a těšíme se na
další spolupráci!

Za tým Alfa Agency
Jana Richterová
Specialista na středoškolské programy v zahraničí

PROČ SI VYBRAT
ALFA AGENCY?

S námi
se vždy íte
domluv
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• Více jak dvacetileté zkušenosti
se studijními pobyty v zahraničí
• Vynikající servis
• Spolupráce s prověřenými partnery
• Studium v zahraničí na míru
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STR.

USA

J1 Exchange

15–18,5

státní

hostitelská rodina

10. 4. / 15. 10.

127 600 Kč

127 600 Kč

8–9

USA

F1

15–18,5

státní/soukromá

host. rodina/internát

dle obsazenosti

323 400 Kč

382 360 Kč

10–11

USA

F1

15–18,5

soukromá

rezidence

dle obsazenosti

515 900 Kč

903 100 Kč

12–13

Kanada

Nové Skotsko

8–18

státní

hostitelská rodina

15. 3. / 30. 11.

183 175 Kč

330 650 Kč

14–15

Kanada

Britská Kolumbie

14–18

státní

hostitelská rodina

3–6 měsíců před odletem

239 730 Kč

439 025 Kč

16–17

Kanada

Ontario

14–19

státní

hostitelská rodina

15. 5. / 15. 11.

239 275 Kč

425 000 Kč

18–19

Kanada

Québec

15–17 (18)

státní

hostitelská rodina

3–5 měsíců před odletem

237 847 Kč

406 997 Kč

20–21

Kanada

Manitoba

14–18

státní

hostitelská rodina

3 měsíce před odletem

196 350 Kč

362 950 Kč

22–23

Kanada

Alberta

14–18

státní

hostitelská rodina

15. 5. / 15. 11.

224 825 Kč

409 700 Kč

24–25

Kanada

různé destinace

14–18

soukromá

internát

dle obsazenosti

425 000 Kč

765 000 Kč

26–27

Austrálie

Queensland

12–18

státní

hostitelská rodina

3 měsíce před odletem

264 080 Kč

488 496 Kč

28–29

Austrálie

Perth, WA

12–18

státní

hostitelská rodina

3 měsíce před odletem

311 584 Kč

602 848 Kč

30–31

Austrálie

Sydney, Melbourne

13–18

státní

hostitelská rodina

3 měsíce před odletem

314 720 Kč

573 440 Kč

32–33

Nový Zéland

různé destinace

13–19

státní/soukromá

host. rodina/internát

3 měsíce před odletem

260 925 Kč

477 300 Kč

34–35

Velká Británie

různé destinace

14–18

státní

hostitelská rodina

30. 5. / 15. 11.

217 355 Kč

223 300 Kč

36–37

Velká Británie

různé destinace

11–18

soukromá

internát

dle obsazenosti

347 710 Kč

521 710 Kč

38–39

Irsko

různé destinace

13–17

státní/soukromá

host. rodina/internát

dle obsazenosti

181 870 Kč

226 200 Kč

40–41

Francie

různé destinace

13–18

státní/soukromá

host. rodina/internát

dle vybraného programu

126 100 Kč

145 600 Kč

42–43

Belgie

různé destinace

14–18

státní

host. rodina

4. 4.

119 600 Kč

127 400 Kč

44–45

Německo

různé destinace

14–17,5

státní

host. rodina

dle vybraného programu

131 820 Kč

171 280 Kč

46–47

Rakousko

různé destinace

15–18

státní

host. rodina

1. 5. / 1. 11.

153 660 Kč

171 132 Kč

48–49

Španělsko

různé destinace

15–18

státní

host. rodina

1. 5. / 1. 10.

141 700 Kč

154 700 Kč

50–51

Itálie

různé destinace

14–18

státní

host. rodina

15. 4. / 29. 9.

136 500 Kč

150 800 Kč

52–53

Severní Evropa

Dánsko, Švédsko, Norsko

16–18

státní

host. rodina

1. 4. / 1. 10,

179 400 Kč

199 550 Kč

54–55

Švýcarsko

různé destinace

15–18

státní

host. rodina

15. 5. / 15. 10.

182 850 Kč

190 325 Kč

56–57

Nizozemsko

různé destinace

15–17,5

státní

host. rodina

15. 4. / 1. 10.

157 170 Kč

174 070 Kč

58–59

Latinská Amerika

různé destinace

14–19

státní/soukromá

host. rodina

dle destinace

111 100 Kč

124 300 Kč

60–61

Asie

Čína, Japonsko

15–18

státní/soukromá

host. rodina/internát

dle vybraného programu

417 780 Kč

257 725 Kč

62–63

V katalogu, který držíte v rukou, najdete na dalších stranách spoustu
informací o jednotlivých možnostech studia v zahraničí, na které se
s Alfou můžete vydat. Abychom vám alespoň ve zkratce přiblížili, jak
je potřeba při zařizování postupovat, připravili jsme pro vás následující
souhrn, který je společný téměř všem nabízeným programům. Pojďme
se tedy společně podívat, jaké kroky je potřeba při vyřizování studia
na střední škole v zahraničí podniknout.
1. Předběžná přihláška
Vyplníte a odešlete nám předběžnou přihlášku, kterou naleznete na našich webových stránkách. My vás vzápětí kontaktujeme a domluvíme se
na osobní schůzce v naší kanceláři. Pokud zatím nevíte, pro který
z programů se rozhodnout, nevadí! Stačí nám zavolat nebo napsat
email a domluvíme se na dalším postupu, abychom našli ideální program právě pro vás!
2. Osobní pohovor, jazykový test, podpis smlouvy
Jakmile se shodneme na variantě středoškolského studia v zahraničí,
která vám sedne nejlépe, absolvujete u nás krátký rozhovor, kterým
zjistíme vaši motivaci a předpoklady ke studiu v zahraničí. Pokud je to
ze strany našeho zahraničního partnera požadováno, otestujeme vaše
znalosti cizího jazyka. Po podpisu smlouvy a zaplacení registračního
poplatku do programu ve výši 2 000Kč/80 EUR vám předáme přihlašovací balíček (tedy kompletní přihlášku a instrukce, jak ji vyplnit).
3. Vyplnění přihlášky a její odeslání do zahraničí
Jakmile budete mít přihlášku vyplněnou a dodáte nám i všechny ostatní
potřebné dokumenty, zkontrolujeme ji a kompletní balíček zašleme naší
partnerské organizaci do zahraničí.
4. Akceptace do programu, zálohová faktura
Naše partnerská organizace přihlášku a veškeré dokumenty projde
a pokud je vše v pořádku, oficiálně potvrdí vaše přijetí do programu.
V tento moment vám také vystavíme fakturu na zálohu. Zejména ale
začíná naše partnerská organizace pracovat na vašem umístění do
hostitelské rodiny a školy.
5. Umístění do hostitelské rodiny a školy, doplatek ceny programu
V závislosti na platebních podmínkách našich partnerů vám vystavíme
fakturu na doplatek ceny programu, abychom mohli platbu včas odeslat
do zahraničí. Jakmile vám bude nalezena vhodná hostitelská rodina,
naše partnerská organizace zašle veškeré potřebné informace
o rodině, škole, lokálním koordinátorovi, školním roku apod. Vy začínáte
s hostitelskou rodinou a koordinátorem komunikovat a začínáte se o to
více těšit!

Výběr školy

Kombinace AJ a FJ
Stipendium
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Město

Sport

Hokej

Kvalitní školy

Skvělá cena

IB Program

Aktivní studium

Akademické studium

Maturita
Výběr regionu

6. Vyřízení víza
Pokud je třeba vyříidit u vaší destinace studentské vízum, zašle nám náš
zahraniční partner potřebnou dokumentaci. Následně vám s přípravou
podkladů pro žádost o vízum a podáním samozřejmě pomůžeme.
7. Rezervace letenky
Rezervujeme vám letenku na letiště, které je nejblíže vašemu novému
bydlišti.
8. Předodletové školení
Než vyrazíte do světa, setkáme se spolu na předodletovém školení pro
studenty a rodiče. Řekneme si, co vás čeká cestou, po příletu
a v prvních dnech. Také spolu projdeme dokumenty, které si musíte vzít
s sebou. A samozřejmě odpovíme na otázky vás a vašich rodičů. Zároveň budete mít možnost potkat se i s dalšími studenty, kteří stejně jako
vy vyráží do světa, a první kontakty spojené s vašim zahraničním dobrodružstvím máte v kapse!
9. Hurá do světa!
Na odlet budete od nás dobře připraveni a budete vědět, jak se pohybovat po letišti a co dělat v případě, že vám uletí letadlo. Zároveň jsme
vám samozřejmě i v průběhu vaší cesty k dispozici, pokud budete potřebovat s nějakou situací pomoci.
10. Po příletu a v průběhu studia
Na letišti na vás bude po příletu čekat vaše hostitelská rodina, lokální
koordinátor nebo zástupce školy. Do začátku školy budete mít většinou
pár dní, ve kterých se můžete seznámit s tím, jak to chodí ve vaší rodině,
na internátu, co je možné podniknout v okolí, kde je nejbližší zastávka
apod. My na vás nezapomínáme a budeme rádi, když ani vy nezapomenete na nás a napíšete nám své čerstvé zážitky, pošlete fotky a videa.
Zároveň můžete mít přístup k našemu instagramu a podělit se o tyto
zážitky i s dalšími studenty a cestovateli.
11. Po návratu do České republiky
Budeme rádi, pokud s námi zůstanete v kontaktu i nadále a budete se
účastnit našich přednášek a veletrhů pořádaných pro další studenty.
Možná jste i vy k nám touto cestou přišli a víte, jak je nesmírně důležité
slyšet, jak to v zahraničí chodí, od někoho, kdo se programu sám
zúčastnil! Můžete se stát i našimi ambasadory na vaší střední škole
a pomáhat dalším studentům splnit si své sny.
12. Další studium v zahraničí
Studium na střední škole v zahraničí vám otevírá svět, po maturitě
můžete vycestovat do zahraničí na univerzitu, můžete odletět na
dlouhodobé odborné kurzy do Austrálie nebo na Nový Zéland, zúčastit
se programu Work & Travel nebo zkusit například stáž. Sledujte naše
novinky na webu a sociálních sítích, ať vám neunikne žádná možnost!
Kombinace města a přírody
Netradiční destinace

Studujte v nejpřátelštější zemi na světě!

Specializované programy
Exotické destinace

Výběr programů

Příroda

Slunná destinace

Studium v Berlíně!

Rugby

Internát
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NÉ
UŽITEČ CE
A
INFORM

Střední školy v zahraničí

Vydat se za studium na střední školu do zahraničí je skvělý způsob, jak
poznat místní kulturu, najít si kamarády z různých koutů světa, vyzkoušet
si jiný systém vyučování, zdokonalit se v cizím jazyce, ale také zjistit, že
se dokážeš postarat sám o sebe, s rodiči na druhé straně světa.
Každoročně nás desítky studentů, kteří se ze zahraničí vrací, utvrzují
v tom, že to opravdu má smysl, že studium v zahraničí je něco víc než jen
jiná škola v jiném městě. Motivace našich studentů bývá různá, proto se
snažíme nabídnout takovou šíři programů, aby si z nich vybral opravdu
každý. Zároveň se vždy jedná o prověřené partnery, a tak i jako rodiče
můžete být klidní, že bude o vašeho potomka dobře postaráno.
V následujícím textu najdete hlavní rysy studia na střední škole v zahraničí, abyste si mohli udělat představu, jakým způsobem takové studium
probíhá. Odlišnosti a specifika najdete buď u jednotlivých programů na
dalších stranách, nebo je spolu můžeme probrat osobně (do katalogu se
přece jen nevejdou veškeré informace).

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉMY, PŘEDMĚTY, ŠKOLY
Je nemožné shrnout vzdělávací systémy zemí v nabídce a přitom nepopsat deset stran. Vybíráme pro vás proto to nejdůležitější.
• V zemích tzv. overseas na vás čeká 4–8 předmětů v průběhu pololetí
nebo školního roku, které si vyberete z nabídky několika desítek předmětů. Některé předměty jsou povinné, značná část je volitelná. Školy
nejsou rozděleny na gymnázia, odborné školy a učiliště; studenti na základě výběru předmětů (a tím i náročností studia) ovlivňují své budoucí
zaměření.
• V zemích kontinentální Evropy je systém vzdělávání obdobný jako
v České republice (počet i výběr předmětů), nicméně i tam na vás čekají
různé odlišnosti.
• Školní rok probíhá na severní polokouli většinou od září do června, na
jižní potom od února do listopadu. Vyučuje se od pondělí do pátku,
v některých programech vás čeká i dopolední sobota výměnou za volné
odpoledne v průběhu týdne.
• Do ročníku vás zařadí vaše zahraniční škola na základě vašeho věku,
dosažených studijních výsledků, znalosti jazyka a podobnosti zahraničních a českých školních osnov.
• Můžete odjet studovat na školní rok nebo jedno pololetí, u některých
programů i na kratší dobu (již od dvou týdnů, v závislosti na dostupnosti).
• Většina nabízených programů a škol je smíšených, nicméně na výběr
máme také školy čistě dívčí nebo chlapecké.
• Školy v naší nabídce jsou státní nebo soukromé, o jaký typ se jedná
najdete vždy u jednotlivých programů. Oba typy mají v různých zemích
různá specifika, více informací vám rádi poskytneme osobně.
• Studium v zahraničí je zpravidla posouzeno MŠMT na roveň studia na
střední škole v České republice (více informací a postup při vyřizování
uznání studia v zahraničí najdete na http://www.msmt.cz/vzdelavani/
skolstvi-v-cr/uznavani-kvalifikaci-studium-v-zahranici).
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ZNALOST CIZÍHO JAZYKA
Určitě přemýšlíte nad tím, jaká je potřeba jazyková úroveň pro studium
v zahraničí. I tady jsou požadavky našich zahraničních partnerů a škol
různé. V některých případech je požadován jazykový test, aby byla vaše
úroveň formálně ověřena, jinde stačí studijní výsledky, v některých případech dostačuje i základní znalost s tím, že v programu budete mít
v průběhu studia jazykovou podporu (tedy hodiny cizího jazyka jako
v našich školách). Pokud budete mít zájem o intenzivní jazykovou přípravu před odletem, můžete se vydat na některý z námi nabízených jazykových kurzů v zahraničí. Více informací a nabídku najdete na našem webu
studium.alfaagency.cz.

UBYTOVÁNÍ, STRAVA, DOPRAVA DO ŠKOLY
V naší nabídce najdete programy s ubytováním v hostitelské rodině (některé rodiny jsou dobrovolnické) nebo na internátu školy, případně
s jejich kombinací.
Pokud zvolíte program s ubytováním v hostitelské rodině, stanete se
součástí této rodiny a získáte na ni vazbu na celý život. Jinak to ani po
několikaměsíčním soužití nejde. Každá hostitelská rodina žije svým tempem, tráví čas určitým způsobem, její členové mají různé zájmy
a koníčky. Do tohoto živého organizmu vplujete na několik měsíců vy.
Stejně jako předá vaše hostitelská rodina spoustu zvyků a novinek vám,
i vy budete pro ně velké obohacení. Nebojte se a otevřete se jim, stojí
to za to!
Ubytování na internátu školy vás zase obklopí spoustou nových známých a přátel ve vašem věku, se kterými budete trávit volný čas
a podnikat spoustu věcí. Zároveň na studenty na internátech dohlíží
často také rodiny, takže pokud se vám po klasické rodině začne stýskat,
máte i tady někoho, na koho se můžete obrátit.
Velké téma, ač se to nemusí na první pohled zdát, je při studiu v zahraničí jídlo. Můžete se spolehnout na to, že jídlo a stravování obecně
bude úplně jiné než to, na co jste zvyklí z domova a ze své školy. Ať
už výběr surovin, jejich kombinace nebo poskládání jídla v průběhu
dne - toto všechno probíhá v zahraničí různě. Vždyť stačí zabrousit do
sousedních zemí a už tam narazíte na spoustu odlišností, a co teprve ve
Spojených státech nebo na Novém Zélandu! Stejně jako u hostitelské
rodiny i tady platí, že je dobré se novému otevřít a neodmítat něco jen
kvůli tomu, že se vám pokrm nelíbí nebo že doma jej připravujete jinak.
A věřte, že pokud se dobře najíte, všechny ostatní novinky a změny se
budou snášet mnohem lépe!
Pokud budet bydlet na internátu, máte to většinou do školy pár minut
pěšky, jen popadnete tašku a přeběhnete do jiné budovy. U ostatních
programů vás může vozit do školy rodina, školní autobus nebo využijete
místních spojů, kola nebo vlastních nohou při docházkové vzdálenosti.
Toto je dobré téma k diskuzi s hostitelskou rodinou, která vám nejlepší
způsob určitě ráda poradí. Myslete také na to, že mezinárodní studenti
nemají dovoleno řídit v zahraničí motorová vozidla (ani moped nebo
skútr), a to i v případě, když mají platný řidičský průkaz.

LOKÁLNÍ KOORDINÁTOR

PŘERUŠENÍ STUDIA V ČR

Jednotlivé programy mají pro tuto funkci rozdílné názvy, pojmenování
„lokální koordinátor“ nicméně zahrnuje ve svém názvu to podstatné máte je na dosah, když je třeba, a oni na vás v průběhu vašeho studia
dohlíží (na výsledky ve škole, úspěšnou aklimatizaci a začlenění do
hostitelské rodiny), pořádají aktivity pro mezinárodní studenty v dané
oblasti a také řeší případné problémy.

Ředitel/ka vaší školy v České republice rozhodne, zda zůstanete i po
dobu studia v zahraničí studentem vaší střední školy (v takovém případě
se studium v ČR řeší individuálním plánem), nebo zda vám studium na
danou dobu přeruší. Rozhodnutí je zcela na vedení školy. V případě přerušení studia je třeba žádat MŠMT o uznání studia v zahraničí na roveň
studia v ČR. Detaily a podání žádosti s vámi rádi projdeme osobně.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

MATURITA V ZAHRANIČÍ

Název „mimoškolní aktivity“ může být trošku matoucí, protože je tomu
často právě naopak - aktivity po vyučování probíhají ve škole. Školy
zabírají ohromné plochy, na kterých jsou kromě budov, kde probíhá
výuka, skvěle vybavená sportoviště na všemožné druhy sportů. Zároveň
v prostorách školy najdete místnosti pro hudební aktivity nebo třeba
divadlo. Po skončení vyučování tak nemusíte přejíždět na druhou stranu
města. Sporty na školách mají různé sezóny a zároveň jednotlivé školy
mají rozdílnou nabídku sportů. Pokud by vás zajímal konkrétní sport,
kterému byste se v zahraničí chtěli věnovat, kontaktujte nás a společně
pro vás najdeme vhodnou variantu zahraničního studia.
Rádi bychom upozornili na studium v Kanadě (tady máte možnost
věnovat se lednímu hokeji) a na Novém Zélandu (vodní pólo).
Je jen na vás, jestli zvolíte činnost, které jste se věnovali i tady, nebo
půjdete cestou neznámého a zkusíte třeba dramaťák, o kterém byste na
vaší škole vůbec nepřemýšleli.

V rámci některých programů je možné ukončit středoškolské studium
maturitní zkouškou, ovšem je třeba myslet na to, že zahraniční škola
není povinna studentovi umožnit složení maturitní zkoušky, či vydat
maturitní diplom. Pokud máte zájem o studium na střední škole
v zahraničí se složením maturitní zkoušky (a případně o další studium
na vysoké škole v zahraničí), kontaktujte nás a vybereme program, který
bude vašim požadavkům vyhovovat.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Součástí programů zahraničního studia v naší nabídce je ve většině
případů i zdravotní pojištění s dostatečným krytím, které vám sjedná náš
zahraniční partner na základě konkrétního data vašeho pobytu
v zahraničí. Pokud zdravotní pojštění není sjednáváno v rámci programu, rádi vám pojištění zajistíme.

VÍZA
Níže najdete stručný přehled jednotlivých destinací a informaci, zda je
potřeba si pro studium v této zemi vyřídit vízum. Vezměte, prosím, na
vědomí, že vízové podmínky jednotlivých zemí se mohou změnit.
Spojené státy - při studiu na střední škole je třeba vždy vyřídit vízum J1
nebo F1
Kanada - při studiu na střední škole nepřesahujícím 6 měsíců není třeba, při studiu delším než 6 měsíců je třeba vyřízení tzv. Study Permit
Austrálie - při studiu na střední škole nepřesahujícím 3 měsíce je třeba
vyřídit tzv. Visitor visa (subclass 600), při studiu delším než 3 měsíce tzv.
Student visa (subclass 500)
Nový Zéland - pokud vaše studium na střední škole nepřesáhne 3 měsíce, není třeba o vízum žádat, při studiu delším než 3 měsíce je třeba
vyřídt si tzv. Student Visa
země v rámci EU - vízum není třeba
země Latinské Ameriky - často při pobytu kratším než 90 dní není
vízum třeba, při pobytu přesahujícím 90 dní je třeba vyřízení víza (více
informací vám rádi poskytneme na vyžádání)
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Poplatek za zprostředkování 2 000 Kč /80 EUR
Splatný při registraci do programu.

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

+ Pojištění pro cestu a pobyt v zahraničí
Není-li již zahrnuto v ceně programu.

+ Vyřízení studentského víza
Vztahuje se na země s vízovou povinností.

+ Cena letenky / autobusu do cílové destinace
+ Kapesné
Výše kapesného je závislá na životních nákladech v dané zemi, u jednotlivých
programů je vždy uvedena doporučená částka.

= CELKOVÉ NÁKLADY
NA STUDIJNÍ POBYT
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Studium v USA
program J1 Exchange
J1

Program J1 Exchange

Předměty a aktivity

Zažijte stejně jako stovky studentů před
vámi nevšední rok v Americe! Splňte si
svůj sen a odjeďte za oceán na typickou
americkou high school se žlutými školními autobusy, plechovými skříňkami,
školními muzikály a dalšími zážitky!

V USA budete studovat kolem sedmi
předmětů a odpoledne doporučujeme
trávit sportem, dalšími aktivitami a kluby,
které školy nabízí. Nebojte se být aktivní
i o víkendu a s hostitelskou rodinou
vymyslete, co podniknete, abyste si svůj
rok v USA užili co nejvíce!

Státní škola

Kam do USA?

Amerika z první ruky

Uzávěrka programu
10. 4. / 15. 10.

Chcete přímo do Virginie, Oregonu
nebo například do města? Pokud máte
svoji preferenci, zeptejte se nás na možnosti, které v rámci USA máte. Můžete
to ale také nechat náhodě a těšit se na
překvapení. Hostitelské rodiny v rámci
J1 programu jsou dobrovolnické.

O Americe jste toho určitě slyšeli
spoustu, ale vlastní názor si nejlépe
vytvoříte, když se do USA vydáte sami.
J1 Exchange program, kdy studujete
na státní střední škole a jste součástí
americké rodiny je skvělá příležitost, jak
vše zažít na vlastní kůži!

Angličtina
Jazykový test
AGE

15–18,5 let
Hostitelská rodina

Srpen–červen
Srpen–leden, leden–červen
Víza
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Skvělá cena, výběr regionu

Cena programu
Studium na státní střední škole v USA
s ubytováním v dobrovolnické hostitelské rodině

Semestr
(cca 5 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

od 5 800 USD

od 5 800 USD

od 127 600 Kč

od 127 600 Kč

Pozn.: DATUM NAROZENÍ - začátek v srpnu 2020: 10. 3. 2002–1. 8. 2005, začátek v lednu 2021: 10. 8. 2002–1. 1. 2006, začátek v srpnu 2021: 10. 3. 2003–1. 8. 2006, začátek v lednu 2022: 10. 8. 2003–1. 1. 2007, začátek v srpnu 2022: 10. 3. 2004–1. 8. 2007, začátek v lednu 2023: 10. 8. 2004–1. 1. 2008.
Podmínkou přijetí do programu je úspěšné zvládnutí jazykového testu.
CENA ZAHRNUJE: umístění a studium na střední škole v USA, ubytování v hostitelské rodině s polopenzí, podporu místního koordinátora, vyzvednutí na letišti po příletu,
podklady pro vyřízení víza (formulář DS 2019), asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zdravotní poijštění (1 000 USD), SEVIS Fee (220 USD), popříletové setkání v USA, poplatek za výběr umístění, poplatek za garantované umístění (1 000
USD), zpáteční letenku, vízové poplatky (160 USD), kapesné (doporučujeme 200–300 USD/měsíc).
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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Studium na vybrané
státní střední škole
v USA

F1
Angličtina
Jazykový test
AGE

15–18,5 let
Hostitelská rodina
Státní škola
Uzávěrka programu
dle obsazenosti
Srpen–červen
Srpen–leden, leden–červen
Víza

Výběr školy, město, sport, maturita

i
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e
!
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Výběr školy v USA

Maturita a další studium

Chcete studovat v konkrétním státě
nebo městě, nebo máte vybranou
i školu? Potom je tento program určený
právě pro vás. Při preferenci místa vám
nabídneme školy a společně probereme, která bude právě pro vás ta nejlepší.
A pokud máte vybranou rovnou i školu,
rádi vám pomůžeme s vyřízením veškerých formalit.

Uvažujete-li o dalším (vysokoškolském)
studiu třeba právě v USA, je F1 program
ideální pro ukončení středoškolského studia v USA maturitou. Vybereme
společně školu, kde je maturita možná,
a která vám bude vyhovovat i svým zaměřením - například výběrem AP kurzů,
počtem studentů ve třídách, apod.

Život s hostitelskou rodinou

Láká vás teplejší klima?

V případě studia na státní střední škole
ve Spojených státech v programu F1
vám naše partnerská organizace vybere
hostitelskou rodinu, u které budete po
dobu studia bydlet. Díky tomu poznáte
nejen to, jaké je to být americkým středoškolákem, ale také se seznámíte se
způsobem života dnešních Američanů.

F1 program na státních středních školách je ideální volbou i v případě, že vás
v rámci Spojených států láká studium
v jejich jižnější části, například na Floridě. Váš rok v zahraničí tak může zpestřit
návštěva Disney Worldu v Orlandu,
zábavních parků nebo zhlédnutí startu
raketoplánu v Kennedy Space Center.

Cena programu
Studium na státní střední škole v USA (program F1)
s ubytováním v hostitelské rodině

Semestr
(cca 5 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

od 14 700 USD

od 17 380 USD

od 323 400 Kč

od 382 360 Kč
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CENA ZAHRNUJE: umístění a studium na státní střední škole v USA, ubytování v hostitelské rodině, stravu (polopenze/plná penze), podporu místního koordinátora,
vyzvednutí na letišti po příletu, podklady pro vyřízení víza (formulář I-20), asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání. Tyto informace jsou jen orientační, konkrétní
cenové podmínky vám sdělíme s cenovou nabídkou.
CENA NEZAHRNUJE: zpáteční letenku, vízové poplatky (160 USD), SEVIS Fee (350 USD, splatné s cenou programu), kapesné (doporučujeme 200–300 USD/měsíc).
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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Studium na soukromé
internátní škole
v USA
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F1
Angličtina
Jazykový test
AGE

15–18,5 let
Ubytování v rezidenci
Soukromá škola
Uzávěrka programu
dle obsazenosti
Září–červen
Září–prosinec, leden–červen
Září–listopad, listopad–březen,
březen–červen (vybrané školy)
Víza

Americká tradice

Výběr školy na míru

Tradice amerických soukromých
středních škol sahá u většiny dlouho
do historie. Školy si na tom zakládají,
stejně jako na vysoké kvalitě vzdělávání
nabízeném americkým i zahraničním
studentům. Mezinárodní programy fungují na školách často řadu let a těšit se
můžete na spolužáky z celého světa.

Pomůžeme vám s výběrem ideální
střední školy právě pro vás, ať už je pro
vás důležitý počet studentů na škole,
nabízené AP kurzy, sporty, zaměření
školy či její umístění. V našich kancelářích pro vás máme nabídku soukromých
středních škol, domluvte si schůzku
a společně vybereme ideální školu!

Internátní střední školy

New England

Láká vás vyzkoušet si, jaké je to žít
alespoň semestr nebo celý školní rok
na internátu školy společně s dalšími
americkými a mezinárodními studenty?
Se svými spolužáky budete trávit čas ve
škole i mimo vyučování a získáte přátele
na celý život z různých koutů světa.
Pokud ovšem preferujete ubytování
v hostitelské rodině, i toto je možné.

Oblast na severovýchodě Spojených
států je historicky označována jako New
England. Právě tato oblast je sídlem
řady vynikajících vzdělávacích institucí
známých po celém světě (např. univerizity Harvard, Yale, MIT). Zároveň tady
najdete celou řadu vynikajících středních škol.
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Výběr školy, město, sport,
maturita, stipendium

Cena programu
Studium na soukromé střední škole s ubytováním na internátu školy

Semestr
(cca 5 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

od 23 450 USD

od 41 050 USD

od 515 900 Kč

od 903 100 Kč

ROČNÍ ŠKOLNÉ včetně nákladů na ubytování a stravu se na internátních školách pohybuje od cca 40 000 USD výše. Kontaktujte nás pro konkrétní nabídku a případné
stipendijní možnosti.
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SCOTIA
NOVA
Kanada

Angličtina
AGE

8–18 let
Hostitelská rodina
Státní škola
Uzávěrka programu
15. 3. /30. 11.
Září–červen
Září–leden, únor–červen
Září–listopad, únor–květen

Při pobytu delším než 6 měsíců
Hokej, maturita, IB program,
skvělá cena

Studium na
střední škole
v Novém Skotsku

Za h
do Nokejem
o
Sko vého
tska
!

Kanada je skvělá!

Střední školy

Studium na střední škole v Novém Skotsku je skvělý způsob, jak poznat alespoň
část úžasné země, kterou Kanada je.
Pro nás v Alfě se tento program řadí
mezi top programy, které nabízíme,
naše nadšení je opravdové! Svezte se
s námi na kanadské vlně :-).
A pokud patříte k milovníkům hokeje
nebo jeho aktivním hráčům, je Nové
Skotsko skvělá volba pro spojení studia
a sportu!

V Novém Skotsku budete studovat na
jedné z necelé stovky středních škol,
které se v provincii nacházejí. Zároveň
budete mít na škole kanadského ambasadora, který se o vás na začátku postará, vše vám vysvětlí a ukáže, a bude vám
v průběhu školního roku k dispozici.
V rámci studia zde můžete také odmaturovat, kontaktujte nás pro více
informací.

Provincie Nové Skotsko

Summer Camp

Nové Skotsko (Nova Scotia) je nejvýchodnější provincií Kanady a z každého
místa provincie to budete mít maximálně hodinu k oceánu. Můžete se těšit na
dechberoucí scenérie a přírodu
a úžasné lidi.
V rámci studia se také můžete vydat na
některý z výletů, který organizace pořádá, a podívat se tak třeba do Toronta
a k Niagárským vodopádům.

Nemůžete se dočkat svého studia a do
Nového Skotska byste nejraději odletěli
už o prázdninách? Ale to samozřejmě
můžete! Vyražte na Summer Camp, který probíhá v kampusu univerzity v Truru.
Poznáte spoustu nových kamarádů
z celého světa a před začátkem školního roku se krásně rozmluvíte a užijete si
super aktivity, které tento camp nabízí!
Více informací v našem juniorském katalogu, na webu a v našich kancelářích.

Cena programu
Studium na státní střední škole v Novém Skotsku
s ubytováním v hostitelské rodině

Semestr
(cca 5 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

od 10 775 CAD

od 19 450 CAD

od 183 175 Kč

od 330 650 Kč

CENA ZAHRNUJE: umístění a studium na státní střední škole v Novém Skotsku, ubytování v hostitelské rodině, vlastní pokoj, stravu, podporu místního koordinátora, vyzvednutí a odvoz na letiště, zdravotní pojištění, popříletové setkání v Kanadě, asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zpáteční letenku, vízové poplatky (při pobytu delším než 6 měsíců), poplatek eTA (7 CAD), kapesné (doporučujeme 250–350 CAD/měsíc).
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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Angličtina/francouzština
AGE

Studium na
střední škole
v Britské Kolumbii

14–18 let

Vancouver - kdo jej navštíví,
podlehne!

Hostitelská rodina

Vancouver najdete každoročně na
předních příčkách hodnocení kvality
života. Toto krásné přístavní velkoměsto nabízí úžasnou kombinaci života ve
městě a dostupnosti přírody. Zároveň
se jedná o multikulturní město otevřené
všem vlivům. Victoria vás zase uchvátí
svými zahradami a historickými budovami.

Státní škola
Uzávěrka programu
3 měsíce před odletem
(dle programu)
Září–červen
Září–leden, únor–červen
Při pobytu delším než 6 měsíců
Kombinace města a přírody,
výběr školy, IB program

Programy v Britské Kolumbii mají
v nabídce několik středních škol, jejichž
profily si můžete prostudovat a vybrat
si školu, která vás nejvíce osloví. Pokud
jste nadšenci do zimních sportů nebo
outdooru a přírody obecně, máme
právě pro vás skvělý program v distriktu
Sea to Sky zahrnující města Squamish,
Whistler a Pemberton.

Programy v Britské Kolumbii

Trochu jiné studium

Ve stálé nabídce máme osvědčené programy v Severním a Západním Vancouveru, v Langley, ve Whistleru
a ve Victorii. Mezinárodní programy zde
fungují desítky let a o studenty se starají
týmy zkušených koordinátorů. V průběhu roku pořádají programy různé výlety,
můžete si tak jet zalyžovat do Whistleru
nebo navštívit Seattle v USA, který je
z Vancouveru opravdu kousek (v měřítku severoamerického kontinentu :-).

Školy v Britské Kolumbii nabízí i speciální zaměření. Pokud v ČR studujete IB
program (nebo s tím chcete začít
v zahraničí), můžete si vybrat školu
nabízející studium IB. Vybrat si můžete také školu zaměřenou na umění,
baseballovou nebo hokejovou akademii
nebo například akademii digitálních
medií. Nezpomeňte se ale přihlásit včas,
školy ve Vancouveru se rychle plní!

Semestr
(cca 5 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

Studium na státní střední škole ve Vancouveru,
ubytování v hostitelské rodině

od 16 465 CAD

od 30 290 CAD

od 279 905 Kč

od 514 930 Kč

Studium na státní střední škole v Britské Kolumbii
(regionální program), ubytování v hostitelské rodině

od 14 075 CAD

od 25 825 CAD

od 239 275 Kč

od 439 025 Kč

Cena programu

Britská Kolumbie

Výběr konkrétní školy
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CENA ZPRAVIDLA ZAHRNUJE: umístění a studium na státní střední škole v Britské Kolumbii, ubytování v hostitelské rodině, stravu, podporu místního koordinátora, vyzvednutí a odvoz na letiště, zdravotní pojištění, asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zpáteční letenku, vízové poplatky (při pobytu delším než 6 měsíců), poplatek eTA (7 CAD), kapesné (doporučujeme 250–350 CAD/měsíc).
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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Angličtina/francouzština
AGE

14–19 let
Hostitelská rodina
Státní škola
Uzávěrka programu
15. 5. / 15. 11.
Září–červen
Září–leden, únor–červen
Při pobytu delším než 6 měsíců
Specializované programy,
příroda

Studium
na střední škole
v Ontariu

te
Studuj sti
o
v blízk h
velkýc
jezer!

Ontario

Toronto

Provincie Ontario je druhá největší
v Kanadě podle rozlohy a rozkládá se
mezi Hudsonovým zálivem na severu
a velkými jezery na jihu. Jejími sousedícími provinciemi jsou Québec
a Manitoba. V Ontariu žije více než
třetina obyvatel Kanady. Hlavním městem provincie je Toronto, v Ontariu se
nachází ale také kanadské hlavní město
- Ottawa.

Kdo by neznal Toronto alespoň z fotek
s ikonickou CN Tower, která se tyčí nad
zálivem jezera Ontario. V tomto hlavním
městě provincie žije 2,6 milionu obyvatel, tedy nejvíce v Kanadě. Rozhodně
nesmíte opomenout návštěvu Ripley‘s
Aquarium, místních parků nebo divadel. Toronto je multikulturním městem,
které má studentům co nabídnout.

Lambton Kent

Kam se v Ontariu podívat?

V jihozápadním cípu provincie Ontario
na hranicích s americkým Michiganem se nachází Lambton Kent District
School Board, do kterého patří 10 středních škol. Školy nabízí také specializované programy, např. Arts and Culture,
Health & Wellness, ICT, Hospitality and
Tourism a další. Profily škol jsou k dispozici v našich kancelářích.

Kromě „povinné“ návštěvy Toronta se
svojí hostitelskou rodinou podnikněte
výlet na Niagarské vodopády, který můžete spojit s návštěvou Spojených států.
Pokud vás láká kanadská fauna, doporučujeme Haliburton Forest and Wild Life
Reserve. A jestli se každoročně nemůžete dočkat Vánoc, návštěva Santovy
vesnice, zábavního parku v Bacebridge,
vám čekání zpříjemní!

Cena programu
Studium na státní střední škole v Ontariu
(regionální program) s ubytováním v hostitelské rodině

Semestr
(cca 5 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

od 14 075 CAD

od 25 000 CAD

od 239 275 Kč

od 425 000 Kč
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Ontario

CENA ZPRAVIDLA ZAHRNUJE: umístění a studium na státní střední škole v Ontariu, ubytování v hostitelské rodině, stravu, podporu místního koordinátora, vyzvednutí
a odvoz na letiště, zdravotní pojištění, popříletové setkání v Kanadě, asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zpáteční letenku, vízové poplatky (při pobytu delším než 6 měsíců), poplatek eTA (7 CAD), kapesné (doporučujeme 250–350 CAD/měsíc).
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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QUÉBadEaC
Kan

Angličtina/francouzština
AGE

Studium
na střední škole
v Québecu

ce
bina y
m
o
K
ičtin
angl uzštiny!
nco
a fra

Québec

Provincie Québec

Montréal

Září–červen

Pokud chcete vyrazit do Kanady
a zdokonalilt se ve francouzštině, určitě
vás zaujme studium v největší kanadské provincii Québecu, přezdívané „la
belle province“, kde je většina obyvatel
francouzsky mluvících. Ale nebojte se,
ani o angličtinu zde nepřijdete! V Montréalu můžete zkombinovat studium na
anglické střední škole s ubytováním u
francouzsky mluvící hostitelské rodiny.

Se svými skoro dvěma miliony obyvatel
je Montréal druhé největší frankofonní
město na světě. Pokud do Québecu
vyrážíte za francouzštinou, nesmíte si
nechat jeho návštěvu ujít. Město je známé díky umění, festivalům a dobrému
jídlu. Montréal je podle Lonely Planet
kombinací staré Evropy a současného
designu, a je právem považován za
kulturní hlavní město Kanady.

Září–leden, únor–červen

Eastern Townships

Vzdělávání v Québecu

Region Eastern Townships leží na jihovýchodě Québecu na hranicích se Spojenými státy. Žije zde kolem 300 000
obyvatel a většina z nich je francouzsky
mluvících. Uchvátí vás místní architektura kombinující americké, skotské
a irské vlivy spolu s vlivy severoamerických kolonistů. Při studiu na jedné ze tří
středních škol budete mít v dosahu jak
hory, tak nedaleký Montréal či Québec
City.

V Québecu narazíte na jednu zvláštnost
oproti ostatním kanadským provinciím
- školu končí studenti po 11. roce výuky
(11 let základní a střední školy), oproti
školám v České republice, kde máme
13 ročníků. Po střední škole mohou
studenti, kteří chtějí dále studovat na
univerzitě, pokračovat ve studiu na tzv.
CEGEP škole po dobu dvou let.

15–17 (18) let
Hostitelská rodina
Státní škola
Uzávěrka programu
3–5 měsíců před odletem
(dle programu)

Při pobytu delším než 6 měsíců
Kombinace angličtiny
a francouzštiny, město

Cena programu
Studium na státní střední škole v Québecu (regionální program)
s ubytováním v hostitelské rodině

Semestr
(cca 5 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

od 13 991 CAD

od 23 941 CAD

od 237 847 Kč

od 406 997 Kč
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CENA ZPRAVIDLA ZAHRNUJE: umístění a studium na státní střední škole v Québecu, ubytování v hostitelské rodině, stravu, podporu místního koordinátora, vyzvednutí
a odvoz na letiště, zdravotní pojištění, poplatek CAQ (Québec Acceptance Certificate), popříletové setkání v Kanadě, asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zpáteční letenku, vízové poplatky (při pobytu delším než 6 měsíců), poplatek eTA (7 CAD), kapesné (doporučujeme 250–350 CAD/měsíc).
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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Angličtina/francouzština
AGE

14–18 let
Hostitelská rodina
Státní škola
Uzávěrka programu
3 měsíce před odletem
Září–červen

Studium na
střední škole
v Manitobě

Měs
za su to
p
cenu er
!
Manitoba

Provincie Manitoba

Winnipeg

Pokud budete hledat, co podniknout
v Manitobě, narazíte na spoustu zajímavých nápadů - geocaching, sledování
polární záře, jízdu na koni nebo třeba
kiteboarding. Manitoba je kanadskou
prérijní provincií a čekají na vás přátelská
městečka a pohodový způsob života
místních obyvatel. Léta jsou v Manitobě
horká a zimy mrazivé, ale mezitím na
vás čeká krásné jaro a barevný podzim.

Toto město je považováno za velmi
milé a příjemné místo k životu. Žije zde
kolem 700 000 obyvatel a nabídne
vám nejenom vše, co ke svému životu potřebujete, ale i mnohem více. Ve
volném čase můžete brouzdat historickými čtvrtěmi, navštívit místní muzea se
světovým renomé, zajít si na divadelní
představení nebo NHL zápas domácích
Jets.

Angličtina i francouzština

Proč si vybrat Manitobu?

Studujete angličtinu i francouzštinu
a nechcete se ani jednoho jazyka při
studiu v zahraničí vzdát? Ve Winnipegu
nemusíte! Při pobytu tady lze nakombinovat oba jazyky. Můžete si vybrat
anglicky mluvící hostitelskou rodinu a
školu, kde výuka probíhá ve francouzštině, nebo naopak.

Manitoba vás vtáhne do sebe, stanete se
součástí místní přátelské a otevřené komunity a poznáte každodenní kanadský
život. Zdokonalíte se v angličtině
i francouzštině, získáte kamarády na
celý život a kvalitní vzdělání vás posune
blíž vašemu snu. Užijte si svůj semestr
nebo školní rok uprostřed Kanady
opravdu naplno!

Září–leden, únor–červen
Při pobytu delším než 6 měsíců
Kombinace angličtiny
a francouzštiny, město

Cena programu
Studium na státní střední škole ve Winnipegu
s ubytováním v hostitelské rodině

Semestr
(cca 5 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

od 11 550 CAD

od 21 350 CAD

od 196 350 Kč

od 362 950 Kč

CENA ZPRAVIDLA ZAHRNUJE: umístění a studium na střední škole v Manitobě, ubytování v hostitelské rodině, stravu, podporu místního koordinátora, vyzvednutí
a odvoz na letiště, zdravotní pojištění, popříletové setkání v Kanadě, asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zpáteční letenku, vízové poplatky (při pobytu delším než 6 měsíců), poplatek eTA (7 CAD), kapesné (doporučujeme 250–350 CAD/měsíc).
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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Angličtina/francouzština
AGE

14–18 let
Hostitelská rodina
Státní škola
Uzávěrka programu
15. 5. / 15. 11.
Září–červen

Studium na
střední škole
v Albertě

Vzd
na v ělání
y
úro soké
vni
Alberta

Provincie Alberta

Lyžování v Canadian Rockies

Alberta se nachází mezi Britskou Kolumbií na západě a Saskatchewanem na
východě a na jejím území žije kolem 4
milionů obyvatel, z nichž téměř polovina ke svému životu volí jedno ze dvou
velkých měst v Albertě, Edmonton nebo
Calgary. Vysoká úroveň kvality života,
nižší náklady, nádherná příroda a vysoká
kvalita vzdělávání přímo láká ke studiu
v této provincii!

Pokud rádi lyžujete a nechcete se svého
oblíbeného sportu vzdát ani v průběhu
vašeho studia v zahraničí, doporučujeme program Canadian Rockies Public
Schools, v rámci kterého studují studenti
v samém srdci národního parku Banff
National Park. Sjezdovky a možnosti k
běžeckému lyžování máte doslova za
dveřmi, stejně jako krásnou přírodu a
jednu se dvou středních škol.

Red Deer Public Schools

Vysoká kvalita vzdělávání

Red Deer je město ležící na půli cesty
mezi Calgary a Edmontonem. Žije zde
kolem 100 000 obyvatel. Je to příjemné místo pro studium i život, město je
velmi bezpečné a čisté a nabízí veškeré
zázemí a služby pro každodenní život.
Pro své studium si můžete vybrat jednu
ze dvou středních škol. Zkušení koordinátoři mezinárodního programu se
o vás opravdu skvěle postarají.

Při studiu na střední škole v provincii
Alberta vás čeká výuka na vysoké úrovni.
Pokud máte rádi akademické výzvy,
můžete si vybrat program Advanced
Placement. A jestli máte zájem studovat
v Kanadě International Baccalaureate,
proč si nevybrat právě Albertu, která
se právem pyšní kvalitou nabízeného
vzdělávání?

Září–leden, únor–červen
Při pobytu delším než 6 měsíců

Příroda, IB program, město

Semestr
(cca 5 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

Studium na státní střední škole v Albertě
s ubytováním v hostitelské rodině (regionální program)

od 13 225 CAD

od 24 100 CAD

od 224 825 Kč

od 409 700 Kč

Studium na státní střední škole v Banff/Canmore
s ubytováním v hostitelské rodině

od 16 175 CAD

od 28 000 CAD

od 274 975 Kč

od 476 000 Kč

Cena programu

CENA ZPRAVIDLA ZAHRNUJE: umístění a studium na střední škole v Albertě, ubytování v hostitelské rodině, stravu, podporu místního koordinátora, vyzvednutí a odvoz na
letiště, zdravotní pojištění, popříletové setkání v Kanadě, asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zpáteční letenku, vízové poplatky (při pobytu delším než 6 měsíců), poplatek eTA (7 CAD), kapesné (doporučujeme 250–350 CAD/měsíc).
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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VYBRANÉ
REGIOaNY
Kanad

Angličtina/francouzština
Jazykový test
AGE

14–18 let
Ubytování v rezidenci
Soukromá škola
Uzávěrka programu
dle obsazenosti
Srpen–červen
Srpen–leden, leden–červen
Při pobytu delším než 6 měsíců

Internát, sport, stipendium

Studium na soukromé
internátní střední
škole v Kanadě
Proč internátní škola?

Která provincie nebo místo?

Chcete vyzkoušet něco nového, nechce
se vám dojíždět každý den do školy,
chcete trávit se svými kamarády více
volného času, nebo chcete zjistit, jestli
zvládnete být delší dobu bez rodiny? Ať
už jsou vaše pohnutky jakékoliv, nabízíme vám možnost studia na internátní
střední škole v Kanadě.

Kanadské provincie se od sebe velmi liší,
společné mají ale přátelské Kanaďany
a krásnou přírodu. Rádi vám poradíme,
do jaké části Kanady se vydat. V nabídce
máme školy v Britské Kolumbii, Novém
Skotsku, Ontariu, Québecu, Manitobě,
Novém Brunswicku a Saskatchewanu.

Výběr školy

Jak postupovat?

Soukromé střední školy v zahraničí jsou
výborně vybavené, disponují specializovanými učebnami, kvalitními vyučujícími
a sportovišti různého zaměření. Ani kanadské internátní školy nejsou výjimkou.
Je jen na vás, jaké máte požadavky, na
základě kterých vybereme školu přímo
pro vás (např. velikost školy, AP předměty, určitý sport, aj.).

Kontaktujte naši kancelář v Brně či
v Praze, domluvte si schůzku (ideálně
i s rodiči), a společně projdeme vaše
požadavky a vybereme z naší nabídky
školu, která vám bude pro vaše internátní studium v Kanadě vyhovovat.
Samozřejmostí je naše asistence při
zpracování přihlášky na školu a vyřízení
kanadského studijního povolení.

Cena programu
Studium na soukromé internátní střední škole v Kanadě

Semestr
(cca 5 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

od 25 000 CAD

od 45 000 CAD

od 425 000 Kč

od 765 000 Kč

ROČNÍ ŠKOLNÉ včetně nákladů na ubytování a stravu se na internátních středních školách v Kanadě pohybuje od cca 45 000 CAD výše. Kontaktujte nás pro konkrétní
nabídku a případné stipendijní možnosti.
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Angličtina
AGE

12–18 let
Hostitelská rodina
Státní škola
Uzávěrka programu
3 měsíce před odletem
(v závislosti na dostupnosti)
Leden–prosinec

Studium na
střední škole
v Queenslandu

Od
za te leťte
plem
!

Alfa žije Austrálií!

Školní rok

Austrálie, to je naše! Sluníčko, oceán,
pláže... a samozřejmě skvělé školy, milí
lidé a zážitek na celý život! Vydejte se
s námi na střední do Austrálie, vyzkoušejte nové předměty a sporty, prozkoumejte alespoň část Austrálie v rámci
školních výletů a cestování s rodinou
a pochopíte, proč nás to tak bere!

V Austrálii mají léto přes naši zimu
a školní rok začíná na konci ledna
a končí v prosinci. Je také rozdělený
do čtyřech termů, takže k protinožcům
můžete odletět třeba jen na tři měsíce.
A pokud nechcete zameškat školu
v ČR, můžete odletět přes naše léto,
a to třeba do Cairns, kde je australská
zima velmi snesitelná :-).

Leden–červen, červenec–prosinec

Queensland

Speciální programy

Leden–březen, duben–červen,
červenec–září, říjen–prosinec

Tento stát vám toho má hodně co
nabídnout a hlavně je z čeho vybírat,
stačí se podívat na mapu; školy můžete
vybírat mimo jiné ve městech Cairns,
Brisbane, Sunshine Coast, Gold Coast.
Nejen že tyto názvy krásně zní, ale místní školy mají širokou nabídku předmětů,
klubů a speciálních programů,
ze kterých si určitě vyberete!

Už víte, kam budete směřovat po
střední škole, a chcete se zaměřit na
prohloubení znalostí v určitém programu? Zvolte si školu, která se věnuje
do hloubky oboru, který vás zajímá, a
využijte studium v Austrálii jako přípravu
na další studium. V nabídce speciálních
programů např. Aerospace, Creative
Industries, IT, Business nebo také obory
STEM.

Víza
Výběr školy, IB program,
slunná destinace

Term
(cca 3 měs.)

Semestr
(cca 6 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

Studium na státní střední škole v provincii Queensland
s ubytováním v hostitelské rodině

od 11 508 AUD

od 18 825 AUD

od 34 987 AUD

od 184 128 Kč

od 301 200 Kč

od 559 792 Kč

Studium na státní střední škole v provincii Queensland
s ubytováním v hostitelské rodině (regionální program)

od 9 931 AUD

od 16 505 AUD

od 30 531 AUD

od 158 896 Kč

od 264 080 Kč

od 488 496 Kč

Cena programu

Queensland
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CENA ZAHRNUJE: umístění a studium na střední škole v Queenslandu, ubytování v hostitelské rodině (13/24/50 týdnů), stravu, vyzvednutí na letišti, zdravotní pojištění
OSHC po celou dobu pobytu, podklady pro vyřízení víza, asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zpáteční letenku do cílové destinace, vízové poplatky, kapesné (doporučujeme 200 - 300 AUD/měsíc), náklady na učebnice a školní pomůcky, školní
uniformu, příp. další poplatky (závisí na konkrétní škole).
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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Angličtina
Jazykový test
AGE

Studium na
střední škole
v Západní Austrálii
Západní pobřeží

Kam se podívat

Tisíce kilometrů plných sluníčka a pláží
najdete i na západním pobřeží Austrálie.
Rozlohou zaujímá Západní Austrálie
oblast srovnatelnou se západní Evropou
a i historicky je toto místo pozoruhodné
- fosílie z oblasti Hamelin Pool se datují
až 3,5 miliardy let do minulosti. Rozhodně se máte na co těšit!

I když se zdá, že Západní Austrálie je
tak trošku odříznutá od zbytku světa,
nebojte se, že byste neměli ve volném
čase co dělat. Do Burbury se můžete
zajet podívat na delfíny, ještě více na jih
se nachází Margaret River, ráj surfařů,
nebo se vydejte na výlet lodí na Rottnest Island v Indickém oceánu navštívit
roztomilého klokana quokku.

Leden–prosinec

Perth

Jakou školu si vybrat?

Leden–červen,
červenec–prosinec

Perth máme v Alfě z celé Austrálie nejraději! Trhy, parky, Swan River, pobřeží
Indického oceánu... Perth je hlavním
městem provincie a pro své cca 2 mil.
obyvatel má všechno potřebné zázemí
a služby. Místní ekonomice navíc velmi
prospívá nerostné bohatství regionu.
I klima je tu více než příjemné a slunečného počasí si zde užijete úplně
maximálně.

V Perthu máme na výběr přes tři desítky
středních škol, ze kterých si můžete vybrat, kde budete studovat. Odjet můžete nejenom na pololetí nebo školní rok,
studovat v Perthu jde i krátkodobě (do
10 týdnů). A naopak, pokud se vám tady
zalíbí (což se určitě stane :-), můžete
zde zůstat i na delší studium.

12–18 let
Hostitelská rodina
Státní škola
Uzávěrka programu
3 měsíce před odletem
(v závislosti na dostupnosti)

Leden–březen, duben–červen,
červenec–září, říjen–prosinec
Víza

Město, výběr školy

Cena programu
Studium na státní střední škole
v Perthu s ubytováním v hostitelské rodině

Term
(cca 3 měs.)

Semestr
(cca 5 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

od 11 022 AUD

od 19 474 AUD

od 37 678 AUD

od 176 352 Kč

od 311 584 Kč

od 602 848 Kč
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CENA ZAHRNUJE: umístění a studium na střední škole v Perthu, ubytování v hostitelské rodině (13/24/50 týdnů), stravu, vyzvednutí na letišti, zdravotní pojištění OSHC po
celou dobu pobytu, podklady pro vyřízení víza, asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zpáteční letenku do cílové destinace, vízové poplatky, kapesné (doporučujeme 200 - 300 AUD/měsíc), náklady na učebnice a školní pomůcky, školní
uniformu, příp. další poplatky (závisí na konkrétní škole).
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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N
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Australská
velkoměsta

Angličtina
Jazykový test
AGE

Studium na
střední škole
v Sydney a Melbourne
Studium ve velkoměstě

Láká vás Austrálie a chcete svoje studium prožít v některém z měst na východě? Nabízíme vám možnost studovat
Hostitelská rodina
v Sydney nebo Melbourne a užít si tak
vaše zahraniční studium v prostředí velkoměsta. V Sydney a Melbourne máme
Státní škola
na výběr několik desítek škol. Odleťte
Uzávěrka programu
s námi do Austrálie a poznejte její úžas3 měsíce před plánovaným odletem ná místa na vlastní kůži!
(v závislosti na dostupnosti)
13–18 let

Leden–prosinec
Leden–červen,
červenec–prosinec
Leden–březen, duben–červen,
červenec–září, říjen–prosinec
Víza
Město

Melbourne

Regionální program
Ve státě New South Wales si kromě
studia v metropolitní oblasti Sydney
můžete zvolit regionální program
a dostat se tak do menšího městečka.
Na výběr máme v tomto státě deset
škol, ze kterých si zvolíte tu, která vám
bude nejbližší. (Pozn.: začátek regionálního programu na konci ledna nebo
v pol. července).

Sydney

Melbourne

Na první pohled vás nadchne, jen málo
měst se může chlubit takovým wow
faktorem, jako Sydney. Každé místo,
kam se podíváte, upoutá vaši pozornost.
Najdete tady také jednu z nejkrásnějších
pláží na světě, Bondi Beach. A co víc,
Bondi Beach se nachází jen 8 km od
centra města! Toto multikulturní město
otevřené všem vlivům vás k sobě jednoduše velmi rychle připoutá.

Melbourne žije jídlem a sportem, na
dny některých významných sportovních
utkání dokonce připadají státní svátky.
Je to multikulturní město, kde se mísí
různé vlivy ve všech aspektech. Zároveň
se o něm říká, že je z australských měst
nejvíce evropské. Melbourne je umělecké, liberální a bohémské. Kromě něj na
vás ve Victorii čekají nádherné přírodní
parky a pobřeží.

Term
(cca 3 měs.)

Semestr
(cca 6 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

Studium na státní střední škole v Sydney nebo Melbourne
s ubytováním v hostitelské rodině

od 12 000 AUD

od 20 500 AUD

od 37 500 AUD

od 192 000 Kč

od 328 000 Kč

od 600 000 Kč

Studium na státní střední škole v New South Wales
s ubytováním v hostitelské rodině (regionální program)

od 11 585 AUD

od 19 670 AUD

od 35 840 AUD

od 185 360 Kč

od 314 720 Kč

od 573 440 Kč

Cena programu

Sydney

CENA ZAHRNUJE: umístění a studium na střední škole, ubytování v hostitelské rodině (12/24/50 týdnů), stravu, vyzvednutí na letišti, zdravotní pojištění OSHC po celou
dobu pobytu, podklady pro vyřízení víza, asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zpáteční letenku do cílové destinace, vízové poplatky, kapesné (doporučujeme 200 - 300 AUD/měsíc), náklady na učebnice a školní pomůcky, školní
uniformu, příp. další poplatky (závisí na konkrétní škole).
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Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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Angličtina
AGE

13–19 let
Hostitelská rodina

Státní škola
Uzávěrka programu
3 měsíce před odletem
Leden–Prosinec
Leden–červen,
červenec–prosinec
Leden–duben, duben–červenec,
červenec–září, říjen–prosinec
Víza

Rugby, příroda, město

Studium na
střední škole
na Novém Zélandu
Kia Ora!

Auckland

Dál než na Nový Zéland už se s Alfou
nedostanete! Je to jedna z prvních
zemí, které vítají nový rok, a časový posun oproti České republice je 12 hodin.
Ale věřte, že dlouhý let zvládnete, a zažijete nejlepší studium vašeho života. Na
Novém Zélandu najdete přátelské lidi i
překrásnou přírodu lákající k nekonečnému objevování.

Město, ze kterého je to jen kousek na
nádherné pláže a turistické stezky, kde
si můžete zaskákat bungee jumping ze
Sky Tower, prozkoumat místní muzea,
nakupovat, nebo se jen tak brouzdat
a užívat si krásného počasí. Vyrazit
můžete i na nedaleké ostrovy (Waiheke
Island nebo třeba Rangitoto Island).

A co místní školy?

Školy v naší nabídce

Školy na Novém Zélandu jsou skvěle vybavené, mají moderní zázemí a vše, co
je potřeba pro výuku, sporty, hudbu, divadlo i další aktivity. Školní rok je rozdělený na čtyři termy, ale místní školy jsou
velmi flexibilní, takže záleží jen na vás,
kdy budete chtít nastoupit, a jak dlouho
se zdržíte. Zároveň se nezapomeňte
zúčastnit výletů, které školy organizují,
ať Zéland poznáte co nejblíže!

Na Novém Zélandu spolupracujeme
s výběrovými školami, studenty posíláme mimojiné na následující školy:
- Avondale College
- Maunt Maunganui College
- Kapiti College
- William Colenso College
- Epsom Girls‘ Grammar School

Cena programu
Studium na státní střední škole na Novém Zélandu s
ubytováním v hostitelské rodině

Auckland

Tauranga
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Pokud budete mít zájem o soukromou
internátní školu, můžeme doporučit
King‘s College v Aucklandu.

Trimestr
(cca 3 měs.)

Semestr
(cca 6 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

od 9 625 NZD

od 17 395 NZD

od 31 820 NZD

od 144 375 Kč

od 260 925 Kč

od 477 300 Kč

CENA ZPRAVIDLA ZAHRNUJE: umístění a studium na státní střední škole na Novém Zélandu, ubytování v hostitelské rodině (počet týdnů ubytování se u jednotlivých škol
liší), stravu, poplatek za nalezení ubytování, vyzvednutí na letišti po příletu, zdravotní pojištění, podklady pro vyřízení víza, asistenci Alfa Agency včetně předodletového
setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zpáteční letenku, vízové poplatky, kapesné (doporučujeme 200–250 NZD/měsíc), studijní materiály, poplatek za školní uniformu.
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
Pozn.: Studium na jeden trimestr není možné v posledním termu (Term 4).

34

35

VELKÁ
BRITÁNIE

Studium na
střední škole
ve Velké Británii

Angličtina
Jazykový test
AGE

14–18 let
Hostitelská rodina
Státní škola
Uzávěrka programu
30. 5. / 15. 11.
Září–červenec
Září–leden, leden–červen

3

Září–prosinec,
leden–březen/duben,
duben–červenec
Kvalitní školy

Akadem
ic
studiumké
za rohe
m!

Velká Británie

Výběr regionu a města

Do Velké Británie můžete odletět studovat na jeden nebo dva termy, školní
rok i na víceleté studium. V porovnání
s ostatními anglicky mluvícími zeměmi
hraje Británii do karet blízkost, z ČR
tam doletíte za dvě hodiny. A rozhodně vám má co nabídnout, ať už chcete
prozkoumat historii, kulturu, jídlo nebo
třeba pochopit vyhlášený britský humor.

Ve spolupráci s naším zahraničním
partnerem vám můžeme nabídnout
možnost výběru jižní Anglie jako vaší
cílové destinace. A pokud máte zájem
o konkrétní město, vybrat si můžete
Birmingham, Manchester, Torquay nebo
Liverpool. Nejen fotbaloví fandové si
přijdou na své! (Platí pro studenty ve
věku 16–18 let.)

A Levels

IB program

Studium A Levels trvá ve Velké Británii dva roky (první rok se nazývá AS
Level, druhý A Level) a končí zkouškou,
obdobou naší maturity. Ve Skotsku se
obdoba A Levels nazývá Highers. Se
zkouškou A Levels mohou studenti pokračovat v dalším studiu na unverzitách
po celém světě. Studenti se ve studiu
detailně zaměřují na 3–4 předměty.

International Baccalaureate (IB) je studium nabízené po celém světě (ve více
než 146 zemích). Program pro studenty
ve věku 16–19 let se nazývá IB Diploma
Programme. Pokud chcete studovat IB
nebo tento program již studujete v ČR
a chcete ve studiu pokračovat i v zahraničí, můžeme vám nabídnout IB školu i
ve Velké Británii.

Cena programu
Studium na státní střední škole ve Velké Británii
s ubytováním v hostitelské rodině - bez výběru (16–18 let)

Cena programu
Studium na státní střední škole ve Velké Británii
s ubytováním v hostitelské rodině - výběr školy (16–18 let)

1 trimestr
(cca 3 měs.)

2 trimestry
(cca 5–6 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

od 6 495 GBP

od 7 495 GBP

od 7 700 GBP

od 188 355 Kč

od 217 355 Kč

od 223 300 Kč

1 trimestr
(cca 3 měs.)

2 trimestry
(cca 5–6 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

od 8 000 GBP

od 8 795 GBP

od 232 000 Kč

od 255 055 Kč
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CENA ZAHRNUJE: umístění a studium na státní střední škole ve Velké Británii, ubytování v hostitelské rodině, stravu, podporu místního koordinátora, vyzvednutí na letišti po
příletu, asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zdravotní pojištění, zpáteční letenku, náklady na místní dopravu, učebnice a školní pomůcky, kapesné (doporučujeme cca 200 GBP/měsíc), u některých programů ubytování během Velikonoc a Vánoc.
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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VELKÁ
BRITÁNIE

Harry
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Angličtina
Jazykový test
AGE

11–18 let
Ubytování v rezidenci
Soukromá škola
Uzávěrka programu
dle obsazenosti

Studium na
soukromé internátní
střední škole
ve Velké Británii
Soukromé britské školy

Výběr školy

Soukromé školy ve Velké Británii se
často pyšní dlouhou historií a slavnými
jmény svých absolventů. Školy většinou
sídlí v krásných historických budovách
na ohromných kampusech, nicméně
samozřejmostí je moderní zázemí pro
výuku, ubytování, sporty i umění.

Chcete studovat v konkrétním britském městě? Věnovat se jízdě na koni,
plavání, jachtingu nebo fotbalu? Chcete
studovat na škole pro britské studenty,
nebo chcete vyzkoušet školu mezinárodní? V naší nabídce máme několik
desítek soukromých internátních škol,
ze kterých si můžete vybrat.

Akademické studium

Letní kurzy

Britské soukromé školy jsou často tzv.
Sixth form colleges, tedy že studenty
ve věku 16–19 let připravují na A levels,
britskou maturitu. Na takové škole vás
čeká detailní studium 3–4 předmětů
v průběhu školního roku a můžete tak
své studium v zahraničí pojmout jako
přípravu na studium na vysoké škole.

V průběhu prázdnin můžete studium na
soukromé internátní škole vyzkoušet,
a to na některém z jazykových kurzů,
které se zde pořádají. Čeká na vás výuka
angličtiny, výlety a odpolední aktivity
a ubytování ve školní rezidenci. Pro více
informací a nabídku nás kontaktujte.

Září–červen

3

Září–prosinec,
leden–březen/duben,
duben–červenec
Akademické studium, internát,
výběr školy

Cena programu
Studium na soukromé střední škole ve Velké Británii
s ubytováním v rezidenci školy

1 trimestr
(cca 3 měs.)

2 trimestry
(cca 5–6 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

od 5 990 GBP

od 11 990 GBP

od 17 990 GBP

od 173 710 Kč

od 347 710 Kč

od 521 710 Kč

CENA ZAHRNUJE: umístění a studium na soukromé střední škole ve Velké Británii, ubytování v rezidenci školy, stravu, asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zdravotní pojištění, zpáteční letenku, učebnice a školní pomůcky, kapesné (doporučujeme cca 200 GBP/měsíc), příp. další poplatky dle jednotlivých
škol.
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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IRSKO

Angličtina
AGE

13–17 let
Hostitelská rodina
Státní škola
Uzávěrka programu
dle obsazenosti
Září–červen
Září–únor, leden–červen
Září–prosinec, leden–březen
Studujte v nejpřátelštější
zemi na světě!

Studium na
střední škole
v Irsku

Do zem
Svatéh ě
Patrik o
a!

Irsko jako studijní destinace

Vyberte si své hrabství!

Irsko je krásná země plná přátelských
lidí, kde se od začátku budete cítit jako
doma. Z Irska pochází řada osobností,
například herci Colin Farrell a Pierce
Brosnan nebo zpěvák Bono Vox z U2.
Navíc pokud se budete chtít před studiem na střední trošku rozmluvit, můžete
do Irska odletět na jazykový kurz.

Pokud se rozhodnete studovat na státní
střední škole v Irsku po celý školní rok,
můžete si vybrat jedno ze čtyřech hrabství, kde vám naše partnerská organizace najde hostitelskou rodinu a školu.
Na výběr máte hrabství Cavan, Donegal,
Monaghan a Tipperary. Možností je také
studium přímo v Dublinu nebo Corku.

Státní a soukromé školy

Jazykový kurz

V Irsku si můžete ke studiu vybrat státní
i soukromou střední školu, soukromé
školy nabízí ubytování na svém internátu, případně také u hostitelské rodiny.
A dokonce můžete obě varianty nakombinovat a v týdnu bydlet na internátu a přes víkend u rodiny. Profily
soukromých škol s vámi rádi projdeme.

Do Irska se můžete vydat i na jazykový
kurz, doporučujeme vám skvělou školu
Centre of English Studies v srdci Dublinu. Na jazykový kurz můžete odletět
přes léto, ale i v průběhu školního roku.
Je to skvělá možnost, jak prozkoumat
tuto malebnou zemi a nadchnout se
tak, že se sem budete chtít vrátit.

Cena programu
Studium na státní střední škole v Irsku
s ubytováním v hostitelské rodině - bez výběru
Studium na státní střední škole v Irsku
s ubytováním v hostitelské rodině - výběr školy

Trimestr
(cca 3 měs.)

Semestr
(cca 5–6 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

od 5 995 EUR

od 6 995 EUR

od 8 700 EUR

od 155 870 Kč

od 181 870 Kč

od 226 200 Kč

od 7 895 EUR

od 9 750 EUR

od 205 270 Kč

od 253 500 Kč

-

CENA ZAHRNUJE: umístění a studium na střední škole v Irsku, ubytování v hostitelské rodině, stravu, podporu místního koordinátora, vyzvednutí na letišti po příletu, asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zpáteční letenku, poplatky na škole (studijní materiály, skříňka, apod.), zdravotní pojištění, místní dopravu, kapesné (doporučujeme 200 EUR/měsíc).
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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Za s
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činkam
i!

FRANCIE

Studium na střední
škole ve Francii
Francouzština
AGE

13–18 let

Hostitelská rodina/rezidence
Státní/soukromá škola
Uzávěrka programu
dle programu
Září–červen
Září–leden, leden–červen
Výběr programů

Za studiem do Francie

Proč do Francie?

Chcete se zdokonalit ve francouzštině
a zároveň zůstat na evropském kontinentu? Vydejte se za středoškolským
studiem do nedaleké Francie a vyberte
si z celé řady programů, které tato země
nabízí. I tady můžete před začátkem
studia absolvovat jazykový kurz, a to
v létě, ale i v průběhu školního roku.

Pokud máte k Francii blízko, určitě vás
nemusíme lákat na to, co tato země nabízí. Ale i přesto - krásná města v čele s
romantickou Paříží, malebná přímořská
městečka, zámky, kavárny, výborné jídlo
a pití, hory. V průběhu školního roku
budete mít možnost toto vše prozkoumat a připoutat se k Francii ještě blíže.

Střední školy ve Francii

Notre-Dame International

Francouzský vzdělávací systém je
obdobný českému, i když rozdíly tam
určitě najdete - nelekněte se, když vám
řeknou, že do školy máte přijít
i v sobotu. Vedle klasického programu
(umístění po celém území Francie) si
můžete vybrat i studium ve městě nebo
na jihu země. A samozřejmě máme
v nabídce i soukromé školy s ubytováním na internátu.

Chcete studovat v Paříži, ale rádi byste
zapracovali i na angličtině? Na škole
Notre-Dame International High School
můžete obojí spojit! Čeká na vás americké kurikulum a výuka v angličtině, ale
také lekce francouzského jazyka
a kultury v hodinách tělocviku, hudby
a umění. Škola sídlí v kampusu prestižní
školy „Les Oiseaux“ na předměstí Paříže.

Trimestr
(cca 3 měs.)

Semestr
(cca 5 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

Studium na státní střední škole ve Francii
s ubytováním v hostitelské rodině

od 4 050 EUR

od 4 850 EUR

od 5 600 EUR

od 105 300 Kč

od 126 100 Kč

od 145 600 Kč

Studium na internátní střední škole ve Francii (přes týden
internát, o víkendech a st. svátcích host. rodina)

od 5 400 EUR

od 8 200 EUR

od 11 400 EUR

od 140 400 Kč

od 213 200 Kč

od 296 400 Kč

od 14 990 EUR

od 25 490 EUR

od 389 740 Kč

od 662 740 Kč

Cena programu

Studium na Notre-Dame International High School

-
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CENA ZAHRNUJE: umístění a studium na střední škole ve Francii, ubytování v hostitelské rodině/na internátu (dle programu), stravu, podporu místního koordinátora, vyzvednutí na letišti po příletu, asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zpáteční letenku, poplatky na škole (studijní materiály, skříňka, apod.), zdravotní pojištění, místní dopravu, kapesné (doporučujeme 200 EUR/měsíc),
popříletové setkání v Paříži.
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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BELGIE

Francouzština/nizozemština
AGE

Studium na
střední škole
v Belgii

tinou
š
z
u
nco
Za fra o Belgie!
d

Za studiem do Belgie

Co na vás v Belgii čeká?

Pokud máte za sebou alespoň rok
studia francouzštiny, můžete se vydat
za dalším studiem do vlídné Belgie. Tato
země leží mezi Francií, Německem,
Nizozemím, Lucemburskem a Severním
mořem. Belgičané jsou známí svým
smyslem pro humor a pohostinností.

V této zemi se bez zvláštního snažení
snoubí historické a nové, hrady a středověké zvonice se prolínají s moderními muzei a trendy kavárnami. Najdete
tady středověká města i písečné pláže
u Severního moře. A samozřejmě se
připravte na vynikající čokoládu a vafle!

Září–červen

Střední školy v Belgii

Studium nizozemštiny

Září–prosinec, leden–červen

Belgický systém středoškolského vzdělávání je obdobný tomu českému. Čeká
na vás mimo jiné studium biologie,
zeměpisu, fyziky, historie i cizích jazyků,
a to od pondělí do pátku, od září do
června. A jak víme od našich studentů,
nejrozšířenější aktivitou je tady skaut, do
kterého chodí skoro každý, a kde mají
skvěle vymyšlené programy na prázdniny i víkendy.

Pokud vás láká spíše nizozemsky mluvící
část Belgie a chcete studovat v tomto
jazyce, můžete! Pokud už máte základy nizozemštiny, je to jen dobře, jinak
vám pro začátek postačí dobrá znalost angličtiny. Ve Vlámsku budete mít
nizozemštinu všude kolem sebe a bude
tak jednoduché do tajů tohoto jazyka
proniknout hlouběji.

14–18 let
Hostitelská rodina
Státní škola
Uzávěrka programu
4. 4.

Skvělá cena!

Cena programu
Studium na státní střední škole v Belgii
s ubytováním v hostitelské rodině

Trimestr
(cca 3 měs.)

Semestr
(cca 5 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

od 3 750 EUR

od 4 600 EUR

od 4 900 EUR

od 97 500 Kč

od 119 600 Kč

od 127 400 Kč
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CENA ZAHRNUJE: umístění a studium na státní střední škole v Belgii, ubytování v hostitelské rodině, stravu, podporu místního koordinátora, vyzvednutí na letišti po příletu,
asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zpáteční letenku, poplatky na škole (studijní materiály, skříňka, obědy apod.), zdravotní pojištění, místní dopravu, kapesné (doporučujeme 200 EUR/
měsíc).
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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NĚMECKO

Studium na
střední škole
v Německu

Němčina
AGE

14–17, 5 let
Hostitelská rodina
Státní škola
Uzávěrka programu
dle vybraného programu
Srpen/září–červen/červenec
Srpen/září–leden/únor,
leden/únor–červen/červenec
Studium v Berlíně,
výběr regionu

Sprechen
Si
Deutsch? e

Za sousedy na střední školu

Příprava na univerzitu?

Německo je od nás opravdu co by
kamenem dohodil, ale to neznamená,
že tam nemůžete vyrazit za středoškolským studiem, zvlášť pokud studujete
němčinu a chcete se v ní zdokonalit.
V naší nabídce máme několik programů,
vybrat si můžete i konkrétní město nebo
místo.

Přemýšlíte nad tím, že byste za univerzitním studiem vyrazili do Německa?
V tom případě doporučujeme studium
na soukromé střední škole, na které vám
umožní absolvovat maturitu a obdržet
tak certifikát potřebný pro studium na
německé univerzitě. Pro konkrétní nabídku nás kontaktujte.

„Must-see“ v Německu

Studium v Berlíně

V průběhu vašeho studia určitě budete
mít možnost s hostitelskou rodinou
nebo přáteli Německo procestovat.
Rozhodně si nenechejte ujít návštěvu
Berlína, Kolína nad Rýnem s impozantní
katedrálou, zámek Neuschwanstein,
lyžování v pohoří Schwarzwald, přístavní Hamburg, Porýní... Německo toho
nabízí tolik k objevování!

Láká vás kosmopolitní a umělecký Berlín
a je vaším snem žít a studovat právě
v tomto městě? Ve spolupráci s našim zahraničním partnerem vám tento
sen můžeme splnit! Nezapomeňte se
přihlásit včas, místa se velmi rychle
plní. Vyberte si na rozmluvení některý
z našich jazykových kurzů. Cenovou
nabídku na studium v Berlíně vám rádi
připravíme.

Cena programu
Studium na státní střední škole v Německu
s ubytováním v hostitelské rodině

Trimestr
(cca 3 měs.)

Semestr
(cca 5-6 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

od 4 529 EUR

od 5 070 EUR

od 6 585 EUR

od 117 754 Kč

od 131 820 Kč

od 171 210 Kč
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CENA ZPRAVIDLA ZAHRNUJE: umístění a studium na státní střední škole v Německu, ubytování v hostitelské rodině, stravu, podporu místního koordinátora, vyzvednutí na
letišti po příletu, asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zpáteční letenku, poplatky na škole (studijní materiály, skříňka, apod.), zdravotní pojištění, místní dopravu, kapesné (doporučujeme 200 EUR/měsíc).
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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O
RAKOUSK

Studium na
střední škole
v Rakousku

Němčina
AGE

15–18 let

Za něm
čin
do Alp ou
!

Do Rakouska na střední?

Volnočasové aktivity

Září–červen

Rakousko je pro spoustu lidí synonymem skvělého lyžování v Alpách, nádherné přírody lákající k túrám přes léto,
jezer s roztomilými městečky, klasické
hudby a samozřejmě Vídně. My vám
nabídneme ještě jedno, a sice studium
na střední škole právě tady, v dosahu
Alp i všeho výše zmíněného.

Rakouští studenti jsou velmi aktivní, to
poznáte v prvních dnech svého pobytu
v Rakousku. Rozhodně se zapojte do
všemožných aktivit, vždyť tímto způsobem se budete v němčině zdokonalovat
opravdu nevědomky. A nezapomeňte si
s sebou do Rakouska přibalit i lyže nebo
snowboard!

Září–leden, únor–červen

Střední školy v Rakousku

Hudba nebo sport?

V Rakousku budete na základě věku
a znalosti němčiny umístěni do 10. nebo
11. ročníku. Nejprve se budete věnovat
úzkému výběru předmětů (první týdny),
jakmile se jazykově aklimatizujete,
budete studovat společně s ostatními
klasické povinné a nepovinné předměty
středoškolského studia.

Hrajete na nějaký hudební nástroj nebo
se věnujete určitému sportu? Nenechejte si to pro sebe a řekněte nám o tom!
Některé střední školy v Rakousku mají
specializace těmito směry a náš zahraniční partner se vám pokusí najít školu,
kde se vaší zálibě budete moci naplno
věnovat i v průběhu vašeho studia.

Hostitelská rodina
Státní škola
Uzávěrka programu
1. 5. / 1. 11.

Příroda

Cena programu
Studium na státní střední škole v Rakousku
s ubytováním v hostitelské rodině

Trimestr
(cca 3 měs.)

Semestr
(cca 5–6 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

od 4 470 EUR

od 5 910 EUR

od 6 582 EUR

od 116 220 Kč

od 153 660 Kč

od 171 132 Kč

CENA ZAHRNUJE: umístění a studium na státní střední škole v Rakousku, ubytování v hostitelské rodině, stravu, podporu místního koordinátora, vyzvednutí na letišti po
příletu, asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zpáteční letenku, poplatky na škole (studijní materiály, skříňka, apod.), zdravotní pojištění, místní dopravu, kapesné (doporučujeme 200 EUR/měsíc),
Welcome Camp v Evropě.
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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O
ŠPANĚLSK

Španělština
AGE

15–18 let
Hostitelská rodina
Státní škola
Uzávěrka programu
1. 5. / 1. 10.

Studium na
střední škole
ve Španělsku

Studium ém
něn
v proslu sku!
Španěl

Hola, ?Cómo estás?

Setkání v Barceloně

Španělsko láká horkými léty a přívětivým podnebím po zbytek roku, plážemi, výborným jídlem a pitím, krásnou
architekturou a temperamentem svých
obyvatel. S vaší hostitelskou rodinou
a přáteli budete mít možnost Španělsko prozkoumat ne jako prázdninovou
destinaci, ale pohledem místních.

Vaše první kroky ve Španělsku povedou
do Barcelony, kde se zúčastníte popříletového školení pro všechny mezinárodní studenty. Čekají na vás tři dny
naplněné informacemi o tom, co vás
čeká, poznáváním Barcelony a seznamováním s ostatními studenty.
A z Barcelony potom hurá za rodinou!

Výběr oblasti ve Španělsku

Krátkodobý pobyt

Pokud máte spadeno na konkrétní město nebo oblast, řekněte nám o tom. Ve
spolupráci s naším zahraničním partnerem jsme schopni vám garantovat oblast (východ, jih, centrální oblast a okolí
Barcelony), a můžete si vybrat i město
(Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza,
Valencia, Alicante, Cádiz nebo Murcia).

Pokud je pro vás školní rok nebo
semestr dlouhá doba, máte u tohoto
programu skvělou příležitost si studium
na střední škole v zahraničí vyzkoušet
a odcestovat i třeba jen na jeden měsíc.
Proč se do toho nepustit, třeba zjistíte,
že to byl skvělý nápad, jak vám každý říkal, a budete chtít zůstat mnohem déle!

Září–červen
Září–leden, leden–červen
Slunná destinace

Cena programu
Studium na státní střední škole ve Španělsku
s ubytováním v hostitelské rodině

Trimestr
(cca 3 měs.)

Semestr
(cca 5–6 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

od 4 650 EUR

od 5 450 EUR

od 5 950 EUR

od 120 900 Kč

od 141 700 Kč

od 154 700 Kč
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CENA ZAHRNUJE: umístění a studium na státní střední škole ve Španělsku, ubytování v hostitelské rodině, stravu, podporu místního koordinátora, vyzvednutí na letišti po
příletu a transfer k hostitelské rodině, asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zpáteční letenku, poplatky na škole (studijní materiály, skříňka, apod.), zdravotní pojištění, místní dopravu, kapesné (doporučujeme 200 EUR/měsíc),
příplatek za výběr oblasti/města, popříletové setkání ve Španělsku.
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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ITÁLIE

Studium na
střední škole
v Itálii

Italština
AGE

14–18 let
Hostitelská rodina
Státní škola
Uzávěrka programu
15. 4. / 29. 9.
Srpen–červen
Srpen–leden, leden–červen
Výběr regionu

Za studiem i!
am
a památk

Proč do Itálie?

Co rozhodně navštívit?

Máte angličtinu v malíčku a pracujete na
dalším cizím jazyce, kterým je italština?
Nebo patříte mezi věrné obdivovatele
této země? Chcete Itálii poznat zblízka
a užít si ji plnými doušky? Vydejte se
s námi na italskou střední školu a získejte zážitky, zkušenosti a přátele z Itálie i
celého světa!

Řím je nádherný v každé roční době
a díky vašemu studiu si jej můžete užít
třeba na jaře bez zástupů turistů.
A nejspíš se sem ještě několikrát vrátíte...
Pokud se chcete na Řím trošku nalákat,
pusťte si Prázdniny v Římě s Audrey
Hepburn, která jej sama jako cizinka
objevuje a podléhá jeho krásám.

Výběr regionu v Itálii

Kurz italštiny na začátek

Severozápad s Turínem, Lombardie
s Milanem, severovýchod s Benátkami,
Toskánsko s Florencií, centrální část
Itálie s Římem, jižní Itálie s Neapolí nebo
italské ostrovy Sardinie a Sicilie - toto
jsou oblasti, ze kterých si můžete vybrat,
pokud zvolíte variantu s výběrem regionu. Ale nezapomeňte se přihlásit včas,
kapacita tohoto programu je omezená.

Pokud se v italštině úplně necítíte
a chtěli byste na ní před svým studiem
v zahraničí zapracovat, můžete s námi
vyrazit do Itálie na jazykový kurz pár
týdnů před začátkem vašeho studia.
V Itálii se tak stihnete rozkoukat, pochytit každodenní fráze a nástup na střední
potom proběhne velmi hladce. Kontaktujte nás pro konkrétní nabídku.

Trimestr
(cca 3 měs.)

Semestr
(cca 5–6 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

Studium na státní střední škole v Itálii
s ubytováním v hostitelské rodině

od 4 100 EUR

od 5 250 EUR

od 5 800 EUR

od 106 600 Kč

od 136 500 Kč

od 150 800 Kč

Studium na státní střední škole v Itálii
s ubytováním v hostitelské rodině - výběr regionu

od 4 850 EUR

od 6 000 EUR

od 6 550 EUR

od 126 100 Kč

od 156 000 Kč

od 170 300 Kč

Cena programu

CENA ZAHRNUJE: umístění a studium na státní střední škole v Itálii, ubytování v hostitelské rodině, stravu, podporu místního koordinátora, vyzvednutí na letišti Fiumicino v
Římě v daný čas, asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zpáteční letenku, poplatky na škole (studijní materiály, skříňka, apod.), zdravotní pojištění, místní dopravu, kapesné (doporučujeme 200 EUR/měsíc).
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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ŠVÉDSKO
NORSKO
DÁNSKO

Švédština, norština, dánština
AGE

16–18 let
Hostitelská rodina
Státní škola
Uzávěrka programu
1. 4. / 1. 10.
Srpen/září–červen
Srpen/září–leden
Aktivní studium,
kvalitní školy, příroda

Studium na
střední škole v
Severní Evropě

S Alfou za
ří!
polární zá

Norsko
Švédsko

Za studiem na sever

Švédsko

S Alfa Agency máte možnost vycestovat
nejen do profláknutých destinací jako
jsou USA, Velká Británie, Kanada či Francie. Můžete se s námi podívat i na místa,
která nelákají úplně každého, ale kdo je
někdy navštívil nebo o nich slyšel, ten ví
své. A nebojte se, že neovládáte plynně
severské jazyky, na začátku je stěžejní
dobrá znalost angličtiny.

Švédská estetika a cit pro formu
a funkčnost provází návštěvníka této
země, kamkoliv se podívá. Díky tomu
se ve městech budete cítit vlastně jako
doma. Jakmile ale z města vyjedete,
obklopí vás lesy a jezera. Příroda tady
láká k objevování, procházkám, jízdě na
kole, kempování, rybaření... Připravte se
na aktivní studium v zahraničí!

Norsko

Dánsko

Podle Lonely Planet je Norsko jedna
z nejkrásnějších zemí na světě. Díky
tomu je to také jedna z nejatraktivnějších zemí pro aktivní pobyt. Toto by
mohlo někomu stačit, ale pokud ne,
přidáme kosmopolitní města, fjordy,
ledovce, polární záři a úchvatné národní
parky, mezi kterými vyniká Jotunheimen. Tato úžasná kombinace na vás
čeká jen pár hodin letadlem na sever!

Půjčte si kolo v Kodani a projeďte se
touto příjemnou severskou metropolí
kombinující různé evropské i mimoevropské vlivy! Dánsko je údajně nejšťastnější zemí na světě, tak proč to nejet
prozkoumat? Určitě tady narazíte právě
na koncept hygge, spojený s pocitem
štěstí. Význam tohoto slova se jen těžko
vysvětluje, musíte to sami zažít :-).

Cena programu
Studium na státní střední škole ve Švédku/Norsku/Dánsku s ubytováním v hostitelské rodině

Trimestr
(cca 3 měs.)

Semestr
(cca 5–6 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

od 5 800 EUR

od 6 900 EUR

od 7 675 EUR

od 150 800 Kč

od 179 400 Kč

od 199 550 Kč

Dánsko

CENA ZAHRNUJE: umístění a studium na státní střední škole ve Švédsku/Norsku/Dánsku, ubytování v hostitelské rodině, stravu, podporu místního koordinátora, vyzvednutí
na letišti, zdravotní pojištění, asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání. Studium na jeden trimestr je možné jen v Dánsku a Švédsku.
CENA NEZAHRNUJE: zpáteční letenku, poplatky na škole (studijní materiály, skříňka, apod.), místní dopravu, kapesné (doporučujeme 300 EUR/měsíc), Welcome Camp
v Evropě.
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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O
ŠVÝCARSK

Studium na střední
škole ve Švýcarsku
Němčina/francouzština
AGE

15–18 let
Hostitelská rodina
Státní škola
Uzávěrka programu
15. 5. / 15. 10.

V dosahu
Jungfrau!

Za studiem do Švýcarska

Co na vás čeká?

Nádherné dechberoucí scenérie, výborná čokoláda a sýry. To je často první, co
nás napadne, když se řekne Švýcarsko.
Díky své poloze je Švýcarsko multikulturní zemí s řadou vlivů a čtyřmi oficiálními jazyky: němčinou, francouzštinou,
italštinou a rétorománštinou. V našem
programu si můžete vybrat oblast, kde
se mluví německy nebo francouzsky.

Přes týden budete většinu času trávit
ve škole, ale o víkendech si to s hostitelskou rodinou nebo přáteli vynahradíte.
To se totiž Švýcaři seberou a míří do hor
lyžovat, jezdit na snowboardu, na kole,
nebo jen tak za turistikou, a nebo se vydávají za nákupy či kulturou. V průběhu
roku se také můžete zúčastnit výletů,
které pro studenty pořádá naše partnerská organizace.

Střední školy ve Švýcarsku

Tour po Evropě

Jazyk, kterým se mluví v určitém
kantonu, je také vyučovacím jazykem
na školách. Studium je ve Švýcarsku
relativně náročné. Předměty jsou pro
mezinárodní studenty dané (povinné
předměty), sami si mohou zvolit další
cizí jazyky. Sport je na škole většinou
jen formou tělocviku, studenti se sportu
věnují mimo školu (obdobně jako u nás)
ve sportovních klubech a centrech.

Kromě účasti na tzv. Welcome Campu
před zahájením studia máte možnost
se na konci svého studia ve Švýcarsku
zúčastnit třítýdenní cesty po Evropě,
v průběhu které navštívíte na deset
evropských zemí spolu s dalšími mezinárodními studenty. Pro více informací
o datech, programu i ceně nás kontaktujte.

Srpen–červenec
Srpen–leden, leden–červenec
Netradiční destinace

Cena programu
Studium na státní střední škole ve Švýcarsku
s ubytováním v hostitelské rodině

Semestr
(cca 5–6 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

od 7 950 CHF

od 8 275 CHF

od 182 850 Kč

od 190 325 Kč

CENA ZAHRNUJE: umístění a studium na státní střední škole ve Švýcarsku, ubytování v hostitelské rodině, stravu, podporu místního koordinátora, vyzvednutí na letišti, asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zpáteční letenku, poplatky na škole (studijní materiály, skříňka, apod.), zdravotní pojištění, místní dopravu, kapesné (doporučujeme 300 EUR/měsíc),
Welcome Camp v Evropě.
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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Do školy
na kole!

SKO
NIZOZEM

Studium na střední
škole v Nizozemsku
Nizozemština
AGE

15–17,5 let
Hostitelská rodina
Státní škola
Uzávěrka programu
15. 4. / 1. 10.
Srpen–červen/červenec
Srpen–leden

Co vás čeká v Nizozemsku?

A co místní obyvatelé?

Nizozemsko je jednou z nejmenších
zemí v Evropě, zaujímá rozlohu o polovinu menší, než má Česká republika,
ale obyvatel zde žije téměř 17 milionů.
Populárními sporty jsou v Nizozemsku
fotbal, lyžování nebo třeba bruslení.
A kam se podíváte, uvidíte známé výjevy
rovné krajiny s tulipány a vodními mlýny
jako stvořené pro líné nedělní výlety na
kole.

Holanďané jsou velmi otevření a tolerantní, je to skutečně přátelská země
k zahraničním studentům. Zároveň přes
léto (a nejen přes něj) uslyšíte všude po
světě nizozemštinu, samotní Holanďané jsou světoběžníci. Nizozemština je
kombinací němčiny a angličtiny a je to
velmi příjemný jazyk k naučení. Ke svému studiu tady potřebujete mít ovšem
hlavně dobrou znalost angličtiny.

Střední školy v Nizozemsku

Všude na kole

Studenti ve věku 12 let a výše chodí na
jeden ze tří typů středních škol. Mezinárodní studenti jsou většinou umístěni
do 4. nebo 5. ročníku (z celkových pěti,
resp. šesti). Školní poradce rozhodne, jaké předměty budete studovat,
nizozemští studenti nicméně studují
předměty obdobné těm našim (jazyky,
matematika, ekonomie, fyzika, tělocvik,
umění, atd.).

Kolo je pro Holanďany hlavním dopravním prostředkem a dostanete se s ním
opravdu všude, takže počítejte s tím, že
budete jako ostatní studenti do školy
jezdit na kole. Nezapomeňte ale, kde
jste jej po příjezdu do školy uložili! Kolo
si můžete s sebou vzít vlastní, nebo si jej
pořídit na místě. Pokud to někam budete mít dál, místní doprava v Nizozemsku
funguje opravdu dobře.

Cena programu
Studium na státní střední škole v Nizozemsku
s ubytováním v hostitelské rodině

Trimestr
(cca 3 měs.)

Semestr
(cca 5–6 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

od 5 385 EUR

od 6 045 EUR

od 6 695 EUR

od 140 010 Kč

od 157 170 Kč

od 174 070 Kč

CENA ZAHRNUJE: umístění a studium na státní střední škole v Nizozemsku, ubytování v hostitelské rodině, stravu, podporu místního koordinátora, vyzvednutí na letišti,
asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zpáteční letenku, poplatky na škole (studijní materiály, skříňka, apod.), zdravotní pojištění, místní dopravu, kapesné (doporučujeme 250 EUR/měsíc),
Welcome Camp v Evropě.
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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LATINSKÁ
AMERIKA

í
Netradičn
!
destinace

Španělština/portugalština
AGE

Studium na
střední škole
v Latinské Americe
Exotické studium

Do kterých zemí vyrazit?

Dle destinace

Lákají vás spíše netradiční destinace?
Studujete španělštinu a chcete zjistit,
jestli se domluvíte v každodenní komunikaci a porozumíte učivu ve škole?
S Alfa Agency máte možnost odletět
za středoškolským studiem do zemí
Latinské Ameriky a zažít tak trošku jiné
studium v zahraničí.

V rámci Latinské Ameriky pro vás máme
nabídku následujících zemí: Argentina,
Brazílie, Ekvádor, Chile, Costa Rica
a Mexiko. Tyto země se liší v termínech
pololetí a školního roku, některé začínají
školní rok v únoru a končí v prosinci,
v některých zemích je dělení školního
roku obdobné našemu.

Dle destinace

Jaký jazyk potřebuji znát?

Státní a soukromé školy

Většina zemí v Latinské Americe má jako
úřední jazyk španělštinu. Středoškolské
programy v těchto zemích předpokádají, že máte odstudovány alespoň
dva roky španělštiny. V případě Brazílie
se jedná o dva roky portugalštiny a/
nebo španělštiny. Pokud se budete chtít
rozmluvit, můžete s námi vyjet na letní
jazykový kurz třeba do Španělska!

Z nabízených zemí můžete studovat na
státních školách v Argentině a Ekvádoru (v těchto zemích máte na výběr
mezi státní a soukromou školou). Ve
všech ostatních zemích umísťuje naše
partnerská organizace studenty do soukromých středních škol. Studenti bydlí
u hostitelské rodiny a na stejnou školu
často dochází i jejich sourozenci.

14–19 let
Hostitelská rodina
Státní/soukromá škola
Uzávěrka programu
dle destinace

Exotické destinace

Semestr
(cca 5–6 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

Studium na státní střední škole v Argentině/Ekvádoru
s ubytováním v hostitelské rodině

od 5 050 USD

od 5 650 USD

od 111 100 Kč

od 124 300 Kč

Studium na soukromé střední škole v Latinské Americe (Argentina, Brazílie,
s ubytováním v hostitelské rodině

od 6 140 EUR

od 7 090 EUR

od 159 640 Kč

od 184 340 Kč

Cena programu

Ekvádor, Mexiko, Chile)
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CENA ZAHRNUJE: umístění a studium na státní/soukromě střední škole v Latinské Americe, ubytování v hostitelské rodině, stravu, podporu místního koordinátora, vyzvednutí na letišti, asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zpáteční letenku, poplatky na škole (studijní materiály, skříňka, apod.), zdravotní pojištění, místní dopravu, kapesné.
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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ASIE

Studium na
střední škole v Asii
Angličtina/japonština

AGE

15–18 let
Hostitelská rodina/internát
Státní/soukromá škola
Uzávěrka programu
dle programu
Září–červen (Čína),
březen–prosinec/srpen–červenec
(Japonsko)
Září–leden, leden–červen (Čína)
Kvalitní školy

Netradi
č
destina ní
ce!

Studium v Číně

Saint Paul American School

V Číně máte možnost studovat na soukromé střední škole v Pekingu. Jedná se
o mezinárodní školu vyučující americké
kurikulum, dostačující pro vás tedy bude
dobrá znalost angličtiny. Bydlet budete
ve školní rezidenci. Škola je skvěle vybavená pro studium i volný čas, má zbrusu
novou knihovnu, prostorné učebny,
tělocvičnu, posilovnu, bazén a mnoho
dalšího.

Sain Paul American School (SPAS)
byla založena roku 2007 a jedná se o
soukromou internátní školu s americkým kurikulem pro ročníky 7 - 12. Na
škole studuje asi 300 studentů, 40 % z
Číny, 40 % z Koreje a zbývajících 20 %
z ostatních zemí světa. Škola nabízí AP
kurzy a také sportovní týmu a kluby pro
studenty.

Studium v Japonsku

Japonsko jako destinace

Studujte v jednom z nejlepších vzdělávacích systémů světa! V Japonsku
budete studovat na státní střední škole,
kde se od vás očekávají dobré výsledky
a účast na školních aktivitách. A jako
bonus vás čeká také školní uniforma.
Žít budete u dobrovolnické hostitelské
rodiny, která pro vás bude zdrojem
spousty informací o japonské kultuře.

V Japonsku se starověké památky prolínají s moderními vlivy naprosto přirozeně, jako by tomu tak bylo od počátku
věků. Jedná se o hornatou zemi, přes
léto zde máte nespočet možností pro
turistiku, v zimě zase pro zimní sporty. A až vás příroda omrzí, sedněte do
šinkansenu a vydejte se prozkoumat
japonská města.

Cena programu
Studium na soukromé střední škole v Číně
s ubytováním na internátu (americké kurikulum)
Studium na státní střední škole v Japonsku s ubytováním v hostitelské rodině

Semestr
(cca 5–6 měs.)

Školní rok
(cca 10 měs.)

od 18 990 USD

od 29 490 USD

od 417 780 Kč

od 648 780 Kč

-

Čína

Japonsko

od 11 130 USD
od 257 725 Kč

CENA ZAHRNUJE: umístění a studium na státní/soukromé střední škole, ubytování v hostitelské rodině/na internátu, stravu, podporu místního koordinátora, vyzvednutí na
letišti, asistenci Alfa Agency včetně předodletového setkání.
CENA NEZAHRNUJE: zpáteční letenku, poplatky na škole (studijní materiály, skříňka, apod.), zdravotní pojištění, místní dopravu, kapesné.
Cena v Kč je orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
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Angličtin
a
se sporte
Výuka na m
Kypru
s golfem
ne
Fitness & bo
Spa.

O
POBYTY PR
JUNIORY
12-17 LET

v zahraničí
s výukou
jazyků

v zahranič
í
s českým
doprovod
em

Skupinové s doprovodem (2 týdny)
SKOTSKO		
MALTA		
IRSKO		
JIH ANGLIE		
CENA ZAHRNUJE
• 20 lekcí výuky týdně, rozřazovací test
• studijní materiály, certifikát o zakončení kurzu
• ubytování v host. rodině/rezidenci, plnou penzi
• vyzvednutí a odvoz na letiště
• aktivity a exkurze
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Individuální jazykové pobyty
dostupné v průběhu celého léta
(ceny za 1 týden)

CENY
pro dalš
í
zónu b seudou
aktualiz
ovány

od
MALTA týd.
č/
8 750 K

Malta
Německo
Anglie
Rakousko
Irsko
Francie
Kanada
Španělsko
USA

od 11 875 Kč
od 16 625 Kč
od 14 140 Kč
od 19 625 Kč
od 16 312 Kč
od 19 250 Kč
od 19 125 Kč
od 12 687 Kč
od 23 467 Kč

d
KYPR o týd.
Kč/
12 857

CENA ZAHRNUJE
• 20 lekcí týdně
• ubytování v hostitelské
rodině nebo v hotelu
• polopenze
• doprovodné aktivity
a program pro děti

SKOTSKO
o
11 424 Kč/t d
ýd.

PROGRAM ŠITÝ NA MÍRU
• výuka po celý rok
• oddělená či společná výuka
angličtiny dětí a dospělých
• ubytování v rodině nebo ve 4* hotelu
• společný volný čas

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJE:

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJE:

T: +420 511 110 662
E: brno@alfa-agency.cz

T: +420 511 110 662
E: brno@alfa-agency.cz

Užijte s
společn i
dovole ou
nou
studujt ,
e
angličt
rodina inu celá
a po
nová m znejte
ísta.
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Jaz
pro učitele
y
z
kur v zahraničí

Erasmus+

• Austrálie a Nový Zéland
studuj, pracuj a cestuj v exotických
zemích – bez věkového omezení

Vycestujte za vzděláním do zahraničí i Vy!
Využijte financování Evropské Unie.
Uzávěrka podání žádostí bývá
každý rok v únoru!

• Work & Travel V USA
užij si pracovní a cestovní zážitky
během studia na VŠ

Alfa Agency Vám pomůže s:
• výběrem vhodného kurzu
• administrativou a vyplněním patřičných formulářů
• zajištěním ubytování, dopravy, stravy
• budeme Vám k dispozici i během realizace kurzu v zahraničí

Jazykové pobyty
už od jednoho týdne!
Anglie – od 9 114 Kč
Irsko – od 10 700 Kč
Malta – od 11 750 Kč
Kanada – 11 120 Kč
USA – 18 450 Kč

Jazykové
kurzy

v zah
r
pro d aničí
o
a jun spělé
i
od 16 ory
let

Široká nabídka programů
• Všeobecná výuka – 20 lekcí týdně
• Intenzivní výuka – 30 lekcí týdně
• Individuální lekce One-to-one
• Přípravy na zkoušky Cambridge, IELTS, TOEFL
• Kurzy zaměřené na Business
• Metodologické kurzy pro učitele
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Další programy
v zahraničí

Cena zahrnuje
kurzovné, rozřazovací test,
ubytování v host. rodině/rezidenci
polopenzi, certifikát o zakončení kurzu

• Odborné stáže v zahraničí
získej pracovní znalosti z jakéhokoliv
vysokoškolského oboru
• Kanada Study & Work
program se špičkovou kvalitou
vzdělání a v bezpečném
prostředí
• VŠ v zahraničí
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Alfa Agency s.r.o.
BRNO – sídlo spol.
Nám. Svobody 12
602 00 Brno
T: +420 511 110 662
E: brno@alfa-agency.cz

alfaagency.cz

AlfaAgency

PRAHA
WorkLounge Forum Karlín
Pernerova 51, 186 00 Praha
T: +420 222 360 511
E: praha@alfa-agency.cz

V katalogu je uvedena aktuální nabídka středkoškolských programů
pro školní rok 2020/2021. Ostatní specifické požadavky
na vyžádání v kancelářích Alfa Agency. Ceny jsou orientační,
kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem.
Tiskové chyby v katalogu vyhrazeny.

