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Cestovní agentura INTACT - studium v zahrani#í, 
s.r.o. plynule navázala na #innost firmy PhDr. Karel 
Klusák, INTACT, která vznikla roku 1991.
CA INTACT - studium v zahrani#í, s.r.o. je zapsána 
v obchodním rejst!íku vedeném Krajsk"m soudem 
v Brn$, oddíl C, vlo%ka 44507.

 1. Zahajujeme 33. sezónu.
 2. Nabízíme 12 jazyk& v desítkách zemí.
 3. INTACT je #lenem asociace A'CKA.
 4. Získali jsme #ty!ikrát nominaci LTM Star Awards.
 5. Jsme IALC Approved Agency.
 6. Máme nej(ir(í nabídku v 'R.
 7. Nabízíme speciální ceny, s námi u(et!íte!
 8. Slevy pro stálé zákazníky.
 9. Zajistíme letenky, víza, prost$ úpln" servis.
 10. Postaráme se o Vás b$hem Va(eho pobytu.

Úvod

vítám Vás u nové nabídky jazykov"ch kurz& v zahrani#í na rok 2023! My v(ichni 
v INTACTu Vám velice d$kujeme za podporu ve slo%it"ch covidov"ch rocích a v$!íme, 
%e nám zachováte p!íze) i v roce 2023. T$(íme se na Vás ve 33. sezón$!

A pro! byste si m"li koupit sv#j jazykov$ pobyt práv" u INTACTu?
1. Odborn" a bezplatn" Vám poradíme s v$b"rem Va%eho kurzu.
2. V%e pro Vás za&ídíme, od kurzu a ubytování a' po letenky, poji%t"ní a víza.
3. Na%e pé!e o Vás kon!í a' Va%ím návratem z kurzu.
4. U%et&íme Vám peníze, kurz u nás koupíte v'dy levn"ji, ne' p&ímo u %koly.
5.  INTACT p#sobí v oboru ji' 33. sezónu, jsme nejv"t%í !eská cestovní agen-

tura, která se specializuje na jazykové kurzy a st&edo%kolské studium v 
zahrani!í.

Na(e kancelá!e jsou na ulici Hornom$stská 357, Velké Mezi!í#í, první patro na(í budovy.
Rádi se s Vámi sejdeme i v Praze! Sch&zku si, prosím, domluvte na bezplatné lince 800 555 700
nebo b$%n"ch linkách 566 521 441, 566 521 442, 736 488 556. T"%íme se na Vás!

Budova CA INTACT - studium v zahrani!í, s.r.o., Hornom"stská 357, Velké Mezi&í!í

„DOP(EJTE SI ÚSP)CH!!!“®

Hornom$stská 357, 594 01 Velké Mezi!í#í
bezplatná linka: 800 555 700
tel.: 566 521 441, 566 521 442
mob.: 736 488 556
e-mail: info@intact.cz
http://www.intact.cz

CO JE INTACT?

P(EDNOSTI INTACTU

FILOZOFIE INTACTU:

NA*E ADRESA:

VÁ+ENÍ ZÁKAZNÍCI,

T,M INTACTU 2023

A KDE NÁS NAJDETE?



1. Polo!íte základní kámen své kariéry.
2. Získáte v"t#í sebed$v"ru. 
3. Poznáte jinou kulturu.
4. Najdete si nové p%átele z celého sv"ta.
5. Nové zá!itky Vás obohatí.

Neomezujte svoji dovolenou jen na pobyt na plá!i! 
Bu&te aktivní a pro!ijte n"co skute'n" zajímavého! 
Zdokonalte se v cizím jazyce, poznejte zajímavé 
lidi z celého sv"ta, poznejte kulturu nav#tívené 
zem"! Studium v zahrani'í Vám roz#í%í obzory 
a zlep#í vyhlídky na profesní r$st!

Co !íkají na"i zákazníci?
Michal Jelínek, BEET Language Centre, Bournemouth, Anglie, kurz Extra Intensive: 
„Druhou polovinu 'ervence 2022 jsem m"l díky INTACTu mo!nost strávit na jazykovém kurz v krásném 
p%ístavním m"st" Bournemouth na jihu Anglie a nemohl jsem si vybrat lépe. Nejvíc m" nadchla samot-
ná #kola, p%edev#ím díky skv"l(m u'itel$m a spolu!ák$m. V takhle p%ív"tivém a motivujícím prost%edí 
byla radost studovat. Na m"st" m" pak mile p%ekvapilo mnoho mo!ností pro trávení volného 'asu, jme-
novit" nádherná plá! s molem, krásné parky, restaurace a divadlo. V Bournemouthu jsem pro!il báje'-
né dva t(dny a nepochybn" se sem je#t" n"kdy vrátím. “
Natali Záhorovská, Channel School of English, kurz Classic+Riding:
„Rodina byla moc milá a se v#ím mi ráda pomohla. Ve #kole jsem se cítila komfortn" a byla to zábava. 
Mimo #kolní aktivity m" bavily asi nejvíc a hodn" jsem si z nich odnesla. Byla jsem ráda, !e jsem bydlela  
blízko a nemusela jsem dojí!d"t, a úpln" nej#)astn"j#í jsem byla, kdy! jsem si tam na#la kamarády z 
celé Evropy.“
Ond!ej Simaichl, Kings Education Bournemouth, kurz Experience Group Residence:
„Syn absolvoval jazykov( kurz v anglickém Bournemouthu. Z kurzu p%ijel nad#en( a u! p%i návratu na 
leti#ti litoval toho, !e si pobyt nem$!e prodlou!it. Kurz po%ádan( #kolou Kings College probíhal zábav-
nou formou prost%ednictvím jazykov(ch her, tak!e se syn ani na moment nenudil. Kurz mu pomohl zba-
vit se obav z mluvení a i b"hem relativn" krátké doby porozum"t rodil(m mluv'ím. Ubytování m"l zaji#-
t"né v rezidenci vzdálené 15 minut p"#ky od #koly, kde byl v ka!dodenním kontaktu s d"tmi z celého 
sv"ta. Pokoj byl 'ist(, jídlo v(borné a hlavn" ho bylo dostatek. Kurz nejenom !e splnil na#e o'ekávání, 
ale v mnoha ohledech ho p%ed'il! “
Jan Chabada, Global Village English Centre, kurz Day Camp:
  „Jmenuji se Jan Chabada, je mi 15 let a v 'ervenci jsem se ú'astnil jazykového kurzu na Malt". Díky 
Va#í #kole jsem se opravdu posunul a zlep#il v angli'tin". Na Malt" se mi moc líbilo, nev"d"l jsem, co od 
toho 'ekat, ale hned na za'átku se mi to zalíbilo. Bavila m" celková organizace dne, probíraná témata 
a diskuze v angli'tin". To hodnotím velice pozitivn". U'itelé byli skv"lí a akce po%ádané odpoledne se 
mi také líbily. Myslím si, !e ten t(den mi dal hodn", nejenom znatelné zlep#ení angli'tiny, ale také známé 
a kamarády z celé Evropy. Stále spolu udr!ujeme kontakt. Zázemí, organizace a prost%edí bylo skv"lé! 
Celkov( t(den jsem si moc u!il a jsem rád za v#echny zá!itky.“
Eli"ka Komínková, Sprachcaffe St. Paul‘s Bay, kurz U20 Group 2 Club:
 „Jazykov( pobyt na Malt" ve #kole Sprachcaffe v St. Paul‘s Bay m" jedním slovem nadchnul. V(uka 
m" bavila, byla úpln" odli#ná od té 'eské. Zárove* jsme m"li perfektn" zorganizované odpolední a 
víkendové aktivity, jako byl nap%. v(let na ostrov Comino. Navázala jsem spoustu nov(ch p%átelství a 
nikdy na tento pobyt nezapomenu. U! se t"#ím na dal#í. :-) “
Ing. Ivana Funková, Global Village English Centre, St. Paul‘s Bay, Malta, kurz General: „Pokud 
bych se m"la ohlédnout a zhodnotit m$j 2t(denní pobyt na Malt" na jazykovém kurzu v Global Village, 
tak musím konstatovat, !e v(uka byla perfektní a dala mi více ne! náv#t"va jazykov(ch kurz$ doma. 
Cestovala jsem sama a ze za'átku jsem m"la trochu obavy, abych se neztratila, na#la odvoz od #koly z 
leti#t", domluvila se v hotelu, ale v#e bylo dokonale za%ízeno a v#e klaplo podle zaslaného plánu. +ko-
la je men#í, p%átelská a v(uku m"la lektorka v!dy skv"le p%ipravenou, hráli jsme i jazykové hry, co! v(u-
ku v!dy osv"!ilo. Ve skupin" nás bylo 10 a kolegové byli z r$zn(ch 'ástí sv"ta a tak se angli'tina dob-
%e procvi'ovala. +kola zaji#)ovala r$zné v(lety po ostrov" anebo jsem se vydala na v(let sama 'i s ko-
legyn"mi z kurzu. Na Malt" je velmi dobrá ve%ejná doprava a tak jsem n"kolikrát nav#tívila Vallettu, kte-
rá mne okouzlila. Ubytování jsem m"la v hotelu, ale p%í#t" bych ur'it" vyu!ila ubytování v rodin", abych 
poznala tamní !ivot a je#t" více se zdokonalila v angli'tin". Malta je krásn( ostrov, kde je spousta v"cí 
k obdivování v'etn" azurového a pr$zra'ného mo%e. Plánuji v p%í#tím roce op"t jazykov( pobyt na Mal-
t", aby moje angli'tina byla o n"co zase lep#í a lep#í :) a ur'it" se spole'ností Intact, proto!e její slu!by 
byly od za'átku a! do konce dokonalé.“
Adam Trojánek, Sprachcaffe Languages Plus St. Julians, kurz Standard: 
„V lét" jsem vyu!il mo!nosti 'trnáctidenního jazykového pobytu ve #kole Sprachcaffe Languages PLUS na 
Malt". Ka!d( v#ední den jsem se u'il angli'tinu ve velmi p%íjemném prost%edí #kolního kampusu v malé 
skupin" student$ pod vedením rodilého mluv'ího. M"l jsem také dostatek 'asu na poznávání Malty 
a její bohaté historie, k náv#t"v" jednozna'n" doporu'uji ostrov Gozo a megalitické chrámy Mnajd-
ra a Hagar Qim. Volné chvíle jsem vyu!íval i k odpo'inku u bazénu, kter( je st%edem celého kampusu, 
nebo na blízké plá!i u mo%e. Díky pobytu jsem te& v angli'tin" odvá!n"j#í a snad i trochu lep#í, rozho-
dl jsem se p%ihlásit na zkou#ku FCE. Ve #kole jsem poznal lidi z celého sv"ta a s n"kter(mi z nich jsem 
stále v kontaktu. Vyzdvihl bych mil( a ochotn( personál #koly. Také organizace ze strany INTACTu byla 
zcela bezproblémová.“
Mgr. #árka Hronková, Malaca Instituto, kurz Intensive 20: 
„M$j pobyt v Malaga Instituto Club Hispánico p%ed'il mé o'ekávání a to nejen kv$li opravdu kvalitní 
v(uce, profesionálního p%ístupu u'itel$, p%íjemného ubytování s bazénem a v(bornému jídlu, ale p%ede-
v#ím kv$li Málaze jako takové. Toto m"sto nabízí nejen nekone'né mo!nosti vyu!ití, p%es zábavné na-
kupování, denní procházky po pob%e!í, náv#t"vu muzeí, gastronomické zá!itky v místních restauracích, 
ale také p%ív"tivou p%ímo%skou atmosféru, koupání a zkrátka u!ívání si nejen studia, ale také volného 
'asu. P%i svém pobytu jsem se seznámila s mnoha zajímav(mi lidmi z celého sv"ta a navázala tak p%á-
telství, které, v"%ím mohou trvat i dal#í léta. Celkov" jsem byla s pobytem nadmíru spokojená a dopo-
ru'uji tento pobyt v#em, kte%í milují kombinaci studia, mo%e, zábavy a kultury. S pomocí agentury jsem 
byla rovn"! velmi spokojená, v#e probíhalo bez jak(chkoliv problém$.“

---

PRO$ SE U$IT CIZÍ JAZYKY V ZAHRANI$Í?

INVESTUJTE DO SVÉ BUDOUCNOSTI! ®

... dal"í hodnocení najdete na www.intact.cz v %ásti Recenze pobyt&!



Co !íkají na"i zákazníci?

---

Piccola Universita Italiana, Tropea, Itálie, klient INTACTu od r. 2006

Ji!í Mádl, foto: Ji!í Mádl

„Z Tropey jsem byl up!ímn" nad#en$. Dlouho jsem nikde nebyl tak dlouho - 6 
t$dn%. A proto jsem si zji#&oval o Tropee víc informací ne' o jin$ch destina-
cích, kam jezdím. To, co se ke mn" dostávalo, bylo hodn" pozitivní, ale Tro-
pea je#t" p!ed(ila moje o(ekávání. Nejhez(í mo!e, které jsem kdy vid"l, nád-
herné plá'e a m"sto malinkaté a pohodlné. A snad nebudu p%sobit jako pro-
s&á(ek, kdy' !eknu, 'e to nejlep#í na Kalábrii bylo jídlo. V Itálii se jí dob!e na 
hodn" místech, ale tady byl obrovsky vysok$ standard. I v tom nejzapadlej#ím 
okénku dostanete jídlo z perfektních surovin a umn" p!ipravené. U' jsem do 
Piccola Universita Italiana vyslal dv" kamarádky. Tropeu opravdu zbo')uju.“

JI#Í MÁDL, herec, re$isér POD%KOVÁNÍ INTACTu OD VDV ZA Ú&INNOU SPOLUPRÁCI

Andrea Ljacká, International House Riviera Maya, Playa del Carmen, 
Mexiko, kurz Intensive: „P!edev#ím bych cht"la pod"kovat celému Intact 
teamu za organizaci mého pobytu. V#e bylo perfektní a pobyt i studium jsem si 
maximáln" u'ila. Mexiko jsem si okam'it" zamilovala, a i kdy' 3 t$dny mého 
pobytu byly intenzivní, ur(it" nesta(ily! Poznala jsem p!edev#ím turistickou (ást 
Playa Del Carmen (Yucatán), ale sna'ila jsem se za!adit co nejvíce v$let%. 
Nav#tívila jsem Túlum, Cobu, p!ekrásn$ ostrov Holbox, Isla Mujeres, Chichen 
Itzá, Valladolid, nádhernou plá' Acumal,a také velmi tradi(ní cenotes, které 
k této oblasti neodmysliteln" pat!í. *kola byla velmi “rodinná” a kurz byl pro 
mne ur(it" p!ínosem. M"la jsem velké #t"stí na u(itele (Edgar). 
Mexická gastronomie pat!ila v'dy k m$m oblíben$m, tak jsem ji kone(n" 
mohla ochutnat “opravdu” a autenticky. Stanete se okam'it" závisl$mi! 
O margaritách ani nemluvím. :-)) 
Co se t$ká zábavy, tak je Playa del Carmen nejlep#ím místem. Chu& tan(it máte 
neustále… a je opravdu mnoho mo'ností, kam vyrazit. Líbily se mi p!edev#ím 
men#í lokální bary s mexickou atmosférou, ale Coco Bongo si nesmíte nechat 
ujít. A nejvíce si m" získali mexi(tí lidé. Jejich v!elost, srde(nost a otev!enost… 
I kdy' se Mexico !adí spí#e k nebezpe(n$m zemím, nikde jsem pocit strachu 
nepocítila. U' te+ vím, 'e se do Mexika brzy vrátím, abych mohla procestovat 
i dal#í (ásti této neuv"!itelné zem", ale také se vrátit na místa, kde jsem doslova 
nechala srdce. Jejich tradice, historie, kultura, gastronomie, p!ekrásná místa 
a plá'e, lidé… vás naprosto pohltí.“
Mgr. Petra Sedlá'ková, Gran Canaria School of Languages, kurz Stan-
dard: „V srpnu 2022 jsem strávila 2 t$dny na jazykovém pobytu na Gran 
Canarii v Las Palmas. Kurz naprosto splnil mé o(ekávání. Milá lektorka Na-
talia z B1 úrovn", kam jsem byla p!i!azená, nám prozradila spousta zajíma-
vostí nejen o Kanársk$ch ostrovech, ale také o celém *pan"lsku. V"novali 
jsme se jak slovní zásob" a konverzaci, tak gramatice, kterou lektorka velmi 
dob!e um"la vysv"tlit. S ubytováním (apartmán Westerling Studio) vzdále-
n$m zhruba 10 minut ch%zí po plá'ové promenád", jsem byla velmi spoko-
jená. ,isto, zánovní nábytek, samostatná koupelna, v rezidenci klid a hlavn" 
umíst"ní nedaleko #koly a m"stské plá'e pova'uji za jednu z hlavních v$hod. 

Dvout$denní kurz mi dal nejen sebejistotu v komunikaci ve #pan"lském jazy-
ce (b"'n" #pan"l#tinu aktivn" nepou'ívám), ale také nové zá'itky. Celkov" 
bych kurz doporu(ila v#em, kte!í se cht"jí zlep#it v jazyce a za'ít n"co nové-
ho. (imon Rod, Wynchemna Calgary, kurz Wynchemna Youth Calga-
ry: „Tenhle jazykov$ kurz byl prost" parádní. Místo a organizace skv"lá a 
hned po p!íletu se tak rozpt$lily v#echny moje obavy. B"hem pobytu jsem si 
na#el spoustu kamarád% z celého sv"ta, se kter$mi jsem dál v kontaktu. Roz#í-
!ení znalostí mi umo'nilo splnil jazykov$ certifikát, kter$ mi pom%'e p!i matu-
ritní zkou#ce. U' plánujeme, na jak$ kurz vyrazím v p!í#tím roce. “
Ivana Machá'ková, International Language Homestays Vancouver, kurz 
City Plus Homestay: „Jsem dlouholet$ spokojen$ zákazník CA INTACT i #ko-
ly ILH. U(ení a zdokonalování cizího jazyka nikdy nekon(í a ka'd$ dal#í kurz 
je pro mne v'dy zajímav$ a obohacující. Setkání s nov$mi lidmi, komunikace 
v cizím jazyce, v mém p!ípad" angli(tin", spojené s poznáváním nov$ch míst 
je pro mne nejlep#í dovolená. Má u(itelka a hostitelka ve Vancouveru je na-
prost$ profesionál a velice milá a spole(enská dáma. Nevím, co mne okouz-
lilo nejvíc. Jestli krásné m"sto, kde jsem obdivovala hory i oceán s krásn$mi 
obrovsk$mi lod"mi. Nebo dokonalé ubytování, kde jsem se cítila velmi kom-
fortn". Nebo snad p!íjemn$ (as stráven$ s hostitelkou, která vypráv"la mno-
ho zajímav$ch, smutn$ i vesel$ch zá'itk% a pr%b"h% z historie Kanady a je-
jích p%vodních obyvatel nebo ze svého 'ivota. U' te+ se t"#ím na sv%j dal-
#í kurz. Kanada je obrovská a má mnoho míst k objevování. I kdy' leti#t" ve 
Vancouveru plné totem% a symbol% p%vodních obyvatel je prost" nádhera.“
Adéla Knopová, CES Dublin, kurz Standard: „M"síc jsem studovala an-
gli(tinu ve #kole CES v Dublinu. Byla to pro mne 'ivotní zku#enost, p!i které 
jsem si pro#la cel$ Dublin, poznala studenty z r%zn$ch zemí, s n"kter$mi 
jsem stále v kontaktu. Má hostitelská rodina byla skv"lá, vy#li jsme si vzá-
jemn" vst!íc. Studijní pobyt mi dodal sebed%v"ru a jistotu, 'e jsem schopna 
bez problém% komunikovat v angli(tin" mimo ,R ve zcela neznámém pro-
st!edí. Jazykov" mne kurz posunul p!edev#ím ve slovní zásob" odborn$ch 
p!edm"t%. Do Dublinu bych se cht"la vrátit, jeho atmosféra si m" získala.“

Studenti vyslaní do Anglie V!borem dobré v"le - Nadace Olgy Havlové v 
roce 2019 studovali v t#chto $kolách: CES Lond!n - Wimbledon, Kaplan In-
ternational Oxford, Language Studies International Brighton, Milner School 
of English Lond!n - Wimbledon, Oxford International Brighton, Sprachcaffe 
Brighton a St. Giles Brighton. INTACT d#kuje $kolám za sou%innost p&i zaji$-
'ování kurz" pro d#ti z d#tsk!ch domov".



V!t"ina "kol rozli"uje 6 a# 10 úrovní jazykov$ch 
znalostí.
Naprosté za%áte%níky p&ijímá jen málo "kol, do za-
hrani%í jezdí studenti obvykle proto, aby se v$razn! 
zdokonalili v poslechu a plynnosti ústního projevu.

Orientace v katalogu

V!echny kurzy popisujeme pomocí stejn"ch rubrik, abychom Vám usnadnili v"b#r.

Místo
velké m!sto x malé m!sto; kultura x plá#e; severní polokoule x ji#ní polokoule
$kola
velká "kola (p&esn!j"í za&azení podle znalostí) x men"í "kola (rodinná atmosféra)
V#k student%
léto - ni#"í v!kov$ pr'm!r x mimo sezónu - vy""í v!kov$ pr'm!r
"koly zam!&ené na zralé klienty x "koly zam!&ené na mladé klienty
Kurz
mén! intenzivní (více volného %asu) x více intenzivní (rychlej"í pokrok)
Délka kurzu
krátkodob$ kurz (vylep"ení znalostí) x dlouhodob$ kurz (v$razn$ pokrok, slo#ení zkou"ek, st&edo"kol-
ské studium)
T&ída
v!t"í skupina (více p&átel, men"í intenzita) x malá skupina (v!t"í intenzita) x individuální lekce (velká in-
tenzita, spln!ní specifick$ch po#adavk')
Po'et lekcí t"dn#
Jedete na 2 nebo 3 t$dny a chcete ud!lat v!t"í pokroky? Zvolte si více lekcí t$dn!.
Délka lekce
Lekce 45 minut x 60 minut, intenzita kurzu m'#e b$t o 33% vy""í!
Nevyu'uje se
Ve vyzna%ená data se v$uka v!t"inou nenahrazuje, cena kurzu v"ak z'stává stejná.
V"uka probíhá
dopolední v$uka x celodenní v$uka x odpolední v$uka
Za'átky
ka#dé pond!lí (t&ída se ka#d$ t$den zm!ní) x pevné za%átky (t&ída se m!ní jednou za 2, 4 t$dny)
Doprava
zajistí INTACT (návaznost dopravy a ubytování) x zajistí klient sám
letecká, autobusová nebo vlastním autem
návaznou dopravu zaji"(uje "kola x INTACT x sám klient. Zále#í na Va"em p&ání a nabídce "koly!

t Jazykové "koly v na"í nabídce jsou akreditované specializované "koly pro cizince. 
t U%í zde rodilí mluv%í s pedagogick$m vzd!láním a praxí. 
t  První den kurzu na Vás 'eká vstupní test, zpravidla písemn$ a ústní. Podle v$sledk' testu budete

za&azeni do vhodné t&ídy. Dbá se na pestré národnostní slo#ení.
t V$uka probíhá nenásilnou, zábavnou formou (a to i b!hem mimo"kolních aktivit).
t St&ední "koly jsou státní nebo soukromé a mají nízkou kvótu pro zahrani%ní studenty.

t Letenky i jízdenky Vám rádi zajistíme, spolupracujeme s &adou specializovan$ch firem.
t Levné letenky je nutné zaji"(ovat s dostate%n$m p&edstihem. Letenky pro Vás zakoupíme po uhrazení zálohy.

Není zahrnuto v cen#!
Anglie - doporu%ujeme kapesné 100 - 180 GBP na t$den podle místa, typu stravování a charakteru kurzu.
Nejsou-li v$lety v cen! kurzu, po%ítejte s 30 - 45 GBP na jeden celodenní v$let.
USA a Kanada - je vhodné mít nejmén! 800 USD na m!síc.
Nov$ Zéland, Austrálie a JAR nejmén! 700 USD na m!síc. 
Neobejdete se bez platební karty, ale p&i p&íjezdu do cizí zem! musíte mít s sebou i peníze v hotovosti. 
Informace o vyu#ití Va"í platební karty Vám ochotn! podá Va"e banka. 
Stará rada &íká: „Naplánujte si kapesné a v"slednou 'ástku zdvojnásobte.“

Do zemí, které pat&í do Evropské unie, m'#ete cestovat na platn$ ob%ansk$ pr'kaz.
D%razn# doporu'ujeme, abyste cestovali s biometrick$m pasem, jeho# platnost vypr"í nejd&íve za 6 m!síc' od návratu z kurzu.
Pro vstup do USA, Kanady, Austrálie, na Nov$ Zéland pot&ebujete elektronické povolení, na Kubu a do )íny pot&ebujete vízum. 
t  Nov" Zéland - pro pobyty do 90 dn' je nutná registrace NZeTA; nad 90 dn' studijní vízum s mo#ností práce, jeho vy&ízení trvá 4 - 8 t$dn'.
t  Kanada - pro pobyty do 6 m!síc' je nutná registrace eTA (7 CAD). Studijní vízum je t&eba pro pobyty nad 6 m!síc', vy&ízení víza trvá a# 8 t$dn'.
t�Austrálie - turistické vízum (elektronické - do 12 t$dn' pobytu) lze vy&ídit za 3 dny.
 Austrálie - studijní vízum (pro pobyty nad 12 t$dn') je administrativn! náro%n!j"í, vy&ízení trvá a# 6 t$dn'.
t  USA - studentské vízum (nutné pro n!které intenzivní kurzy) zabere cca 5 t$dn'. V"ichni #adatelé o vízum se musí osobn! dostavit na velvyslanectví USA 

v Praze k pohovoru a p&inést speciální dokument zaslan$ americkou "kolou. Poradíme Vám jak postupovat p&i #ádosti o studentské vízum do USA. Pokud 
chcete jet do USA na registraci ESTA, u ka#dé "koly najdete informace o tom, ke kter$m kurz'm nebudete pot&ebovat studentské vízum.

t�Latinská Amerika - zpravidla nepot&ebujete vízum pro pobyty do 90 dn'. Vízum pro del"í pobyty lze snadno vy&ídit v dané zemi.
t�Kuba - turistické vízum vy&ídíme do t$dne.
t�(ína - pro pobyty do 4 t$dn' Vám vízum rádi vy&ídíme. Vy&ízení zabere cca 4 t$dny. Pro del"í pobyty Vám poradíme jak p&i #ádání o vízum postupovat.

---

1. Naprost" za'áte'ník
nedoká)e ústn# komunikovat, chápe a vyslovuje jen 
zcela základní v$razy.
2. Neprav" za'áte'ník
doká#e ústn! pou)ívat omezenou základní slovní 
zásobu v p&edem znám$ch situacích.
3. Za'áte'ník
doká)e ústn# formulovat nep&esné v#ty v omeze-
ném mno#ství situací.
4. Pokro'il" za'áte'ník
formuluje v#ty s 'ast"mi chybami v obecn"ch 
situacích, plynnost projevu je nízká, komunikuje s ná-
mahou.
5. Mírn# pokro'il" student
komunikuje ústn! v obecn$ch situacích, z projevu je 
z&ejm" celkov" smysl sd#lení, poslucha% nebo %te-
ná& musí dávat pozor, aby porozum!l.
6. St&edn# pokro'il" student
úsp#!n# ústn# komunikuje v !irokém rozsahu 
situací a kontext%. Poslucha% musí jeho projev pe%-
liv! sledovat.
7. Velmi pokro'il" student
úsp#!n# ústn# komunikuje ve v#t!in# kontex-
t%, vyjad&ování je plynné a p&esné. Ob%as m'#e
dojít k nedorozum!ní.
8. St&edn# vysp#l" student
ve v#t!in# kontext% se velmi plynn# a p&esn# úst-
n# vyjad&uje, jeho projev neklade na poslucha%e 
zvlá"tní nároky.
9. Tém#& vysp#l" student
vysoká úrove* plynného a p&esného ústního vyja-
d&ování, v$jime%n! má potí#e v neznám$ch kontextech. 
Poslucha% chápe jeho projev bez obtí#í.
10. Vysp#l" student
plynností a p&esností ústního projevu se blí)í rodilé-
mu mluv'ímu.

JAZYKOVÁ ÚROVE+ STUDENT,:

STUPNICE JAZYKOVÉ ÚROVN-:

JAK SE ORIENTOVAT V NA$EM KATALOGU?

P.I V/B-RU KURZU VOLTE MEZI:

JAK JE ORGANIZOVÁNA V/UKA?

JAK SE DOSTANETE DO CÍLOVÉ ZEM-?

KAPESNÉ

A CO VÍZUM?



Vypl!te, prosím, p"ihlá#ku na www.intact.cz a ode-
#lete ji. $ervené tla%ítko P&IHLÁ'KA je na stránce 
ka(dé #koly na na#em webu.
M)(ete také vyplnit p"ihlá#ku, která se nachází na 
na#ich internetov*ch stránkách v sekci „Ke sta(ení“.
Letní kurzy pro d!ti, prosím, objednejte nejlé-
pe 3 m!síce p"edem, b#vají rychle vyprodané.
Kurzy pro dosp+lé v Evrop+ a v Rusku si, prosím, 
objednejte nejmén+ 4 t*dny p"edem. Kurzy v USA, 
Kanad+, JAR, na Novém Zélandu a v Austrálii nej-
mén+ 2 m+síce p"edem.
Kurz v Evropské unii zajistíme i do t*dne. Rad+ji si 
ale rezervujte kurz d"íve. D+kujeme!
Last minute slevy u INTACTu nejsou, naopak, 
náklady mohou b#t vy$$í (dra%$í letenky).
Kurz musí b*t uhrazen p"ed Va#ím odjezdem.
Uve,te, prosím, kdo bude plátcem faktury.
Náklady na vzd!lání, které souvisejí s podni-
káním, se zapo&ítávají podnikatel'm do nákla-
d', pora(te se se sv#m da)ov#m poradcem.

Orientace na stránkách www.intact.cz

Doporu%ujeme následující po"adí kritérií:
1.  Cíl kurzu, od n+j se odvíjí intenzita a délka kur-

zu. D)le(itá je i délka lekcí, nejen jejich po%et! 
20 lekcí po 45 minutách se rovná 15 lekcím po 
60 minutách!

2.  Velikost $koly, p"ípadn+ její umíst+ní. N+kdo 
dává p"ednost rodinné atmosfé"e, jin* chce stu-
dovat ve velké #kole, n+kdo chce studovat v cen-
tru, n+kdo dává p"ednost p"edm+stí.

3.  M!sto. Dob"e si rozmyslete, kde byste rádi stu-
dovali! N+kdo dává p"ednost m+st)m mal*m, 
n+kdo velkom+st)m, dal#í studenti cht+jí studo-
vat v p"ímo"sk*ch m+stech nebo v historick*ch 
m+stech, jiní zákazníci cht+jí dopoledne studo-
vat a odpoledne se opalovat na plá(i.

4. Druh ubytování, stravování (rodina, kolej...).
5. Program pro voln# &as.
6.  Ro&ní doba. Od 19.6. do 1.9. je ve #kolách 

hodn+ st"edo#kolák), proto doporu%ujeme do-
sp+l*m, motivovan*m student)m, aby v tomto 
termínu volili #koly s vy##ím pr)m+rn*m v+kem 
a ni(#ím po%tem student) ve t"íd+.

  Nezapome)te, %e na ji%ní polokouli jsou 
opa&né ro&ní doby. M)(ete odjet v listopadu 
na Nov* Zéland, do Austrálie, Ji(ní Afriky, Ar-
gentiny a pro(ít zde slunné léto.

Skupinové kurzy

D!ti a mláde%

Dosp!lí

Mana%e"i

Senio"i

Kurzy „jako v bavlnce“

St"edo$kolské studiumwww.intact.cz
---

INTACT si vyhrazuje právo zm+nit ceny, jestli(e daná m+na v kurzovním lístku $NB v den fakturace 
vybo%í z limit), které jsou uvedeny v následující tabulce. Jestli(e dodr(íte splatnost faktury a podmínky 
smlouvy, cena se nezm!ní, i kdyby p"ed uskute&n!ním zájezdu do$lo k oslabení CZK.

Stát M!na Horní hranice St"ed Dolní hranice
Austrálie AUD 16,54 15,90 15,26

Eurozóna EUR 25,58 24,60 23,62

Kanada CAD 17,68 17,00 16,32

Nov* Zéland NZD 14,98 14,40 13,82

'v*carsko CHF 24,75 23,80 22,85

USA USD 22,88 22,00 21,12

Velká Británie GBP 29,12 28,00 26,88

Kurz st"ed ozna%uje kurz $NB, kter* jsme pou(ili ke kalkulaci. Kurzy ozna%ené “Dolní hranice” a “Horní 
hranice” vymezují kurzové hranice. Jestli(e kurz $NB st"ed bude mimo stanovené kurzové hranice, 
bude Vám p"i fakturaci ode%tena sleva nebo p"ipo%tena p"irá(ka kurzov*m rozdílem.

Cestovní a zdravotní poji$t!ní poji$*ovny UNIQA platné pro cel# sv!t si m'%ete p"iobjednat 
za 42 K& na den. Poji$t!ní zahrnuje tyto slu%by:
Pln!ní max. v#$e pln!ní
Poji#t+ní lé%ebn*ch v*loh a asisten%ních slu(eb 7 000 000 K%

Poji#t+ní smrti následkem úrazu 300 000 K%

Poji#t+ní trval*ch následk) úrazu 600 000 K%

Poji#t+ní odpov+dnosti za #kodu na zdraví a v+ci t"etí osoby 5 000 000 K%

Poji#t+ní zavazadel (platí limit na 1 polo(ku 5 000 K%) 15 000 K%

Náklady na repatriaci poji#t+ného na území $R 7 000 000 K%

Náklady na repatriaci t+lesn*ch ostatk) poji#t+ného na území $R 7 000 000 K%

Náklady na vyslání opatrovníka 140 000 K%

Náklady na p"ed%asn* návrat z poji#t+né cesty 140 000 K%

Náklady vzniklé zpo(d+ním letu 5 000 K%

Náklady vzniklé zpo(d+ním zavazadel 5 000 K%

Náklady na právní pomoc v zahrani%í v%etn+ jejího zprost"edkování 140 000 K%

Náklady vzniklé ztrátou cestovních doklad) 140 000 K%

Zachra!ovací náklady 2 800 000 K%

Od#kodn+ní v p"ípad+ zadr(ení poji#t+ného p"i únosu letadla nebo autobusu 140 000 K%

Zprost"edkování finan%ní pomoci poji#t+nému 140 000 K%

Náklady vzniklé zpo(d+ním letu (od 7. hodiny max. 500 K%/hod.) 5 000 K%

Nabízíme poji$t!ní na storno zájezdu z d)vodu nemoci nebo záva(né události v rodin+. Poji#t+ní 
na storno kryje 80 % stornopoplatk), max. do v*#e 64 000 K% nebo do v*#e 130 000 K%. Nevzta-
huje se na nemoci, s nimi( se poji#t+n* ji( d"íve lé%il. 
Poji#t+ní storna nelze uplatnit v situaci, kdy MZV $R vydá doporu%ení necestovat do zvole-
né lokality, kdy dojde k uzav"ení destinace, nebo je zakázáno do této destinace vycestovat, p"í-
padn+ je-li pau#ální zákaz cestování do ciziny, nebo je klient umíst+n do domácí karantény.  
Poji#t+ní na storno lze objednat pouze jako sou%ást cestovního a zdravotního poji#t+ní UNIQA.
Poji$t!ní na storno v&etn! cestovního a zdravotního poji$t!ní stojí 85 nebo 127 K& na den.
Austrálie - povinné australské poji$t!ní OSHC (ke studijnímu vízu) více na www.intact.cz.
Rádi Vám zajistíme poji#t+ní Uniqa i do Austrálie.
Od 1.1.2021 je nutné ve Velké Británii hradit ve#keré o#et"ení, karta poji#t+nce EU neplatí.
Jezdit do zahrani&í bez kvalitního poji$t!ní je velmi riskantní, rozhodn! Vám to nedoporu&ujeme.

KDY A JAK SI M+,ETE KURZ OBJEDNAT:

JAK SI VYBRAT VHODNOU -KOLU?

VYSV.TLENÍ BAREVNÉHO KÓDU:

POJI-T.NÍ

CENY ZÁJEZD+



Organizace !kolního roku a prázdnin: 
!kolní rok je rozd"len do t#í trimestr$: 
1. trimestr (Autumn): 4.9.2023 - 15.12.2023.
2. trimestr (Spring): 8.1.2024 - 29.3.2024.
Autumn 6 months: 4.9.2023 - 26.1.2024.
Spring 6 months: 8.1.2024 - 21.6.2024.
6 m"síc$ je maximální mo%ná doba studia na státní 
britské &kole.
JDE O ZA'ÁTKY A KONCE STUDIA, P(ÍLETY viz. 
NÁSTUP NA UBYTOVÁNÍ. Za)átek v*uky se m$%e 
mírn" li&it v závislosti na regionu.
V"uka probíhá: V*uka za)íná v 9.00 a zpravidla 
kon)í v 16.00 hod. Zále%í na jednotliv*ch &kolách.
Nevyu#uje se: B"hem &kolních prázdnin 23.10. - 
27.10.2023; 18.12.2023 - 5.1.2024, 19.2.- 23.2., 
1.4. - 12.4, 27.5. - 31.5.2024 a státních svátk$: 
29.3., 1.4., 6.5.2024. B"hem prázdnin m$%ete le-
t"t dom$.
Nástup na ubytování: 3.9.2023 (Autumn, Autumn 
6 months a 6.1.2024 (Spring, Spring 6 months)
Termín p$ihlá!ky: Do 28.4.2023 pro nástup od 
4.9.2023, do 20.10.2023 pro nástup 8.1.2024.

Cena v K) zahrnuje st#edo&kolskou v*uku, u)ební materiály, ubytování, polopenzi ve &kolní dny, plnou penzi o víkendu, slu%by míst-
ního koordinátora a poji&t"ní proti úpadku. Cena program$ 6 Months zahrnuje ubytování o váno)ních nebo velikono)ních prázdni-
nách, od 16.12.2023 do 6.1.2024 a od 30.3. do 13.4.2024.

Studenti britsk*ch st#edních &kol se mohou zapojit 
do r$zn*ch aktivit a klub$, které jsou dostupné v mís-
t" jejich studia. Jestli%e se chcete v"novat n"jakému 
sportu, uve+te to, prosím, do p#ihlá&ky.

1.  Registra)ní poplatek ú)tovan* &kolou je 9 850 K). 
2.  Student$m se doporu)uje z#ízení bankovního ú)tu s nejmén" 1 200 GBP - tuto )ástku studenti vyu-

%ívají k úhrad" ob"d$, &kolní uniformy, místní dopravy, &kolních akcí a na kapesné.
3.  Studenti by m"li po)ítat první m"síc se zv*&en*mi náklady na pom$cky (cca 500 GBP).
4.  V*daje na dopravu do &koly se pohybují kolem 50 GBP m"sí)n", uniforma stojí cca 150 GBP..

Studium

State School Autumn Term 199 990

State School Autumn 6 Months 248 810

State School Spring Term 189 260

State School Spring 6 Months 233 360

Rodina, jednol$%kov* pokoj, polopenze, plná penze o víkendu, ob"dy ve &kolní dny si studenti hradí sami.
Rodiny poskytují praní zdarma, WiFi zdarma, p#íplatek za dietu v rodin" je 740 K) t*dn". Dopravu do &koly a 
uniformu si studenti hradí sami.

t�QSP�NMÈEFä�PE����EP����MFUSt$ední !kola Anglie/Skotsko
White House Guardianship  r%zná m&sta

Drtivou v"t&inu student$ anglick*ch st#edních &kol 
tvo#í angli)tí studenti.
Zahrani)ní studenti jsou p#evá%n" z N"mecka, Itá-
lie, Hong Kongu, !pan"lska atd.

Rádi Vám zajistíme letenku za nejni%&í dostupnou cenu.

Studenti mají ZDARMA 2 odvozy (z a na leti&t"). P#í-
let: 3.9.2023 a 6.1.2024. Data odletu: 16.12.2023, 
27.1.2024, 30.3.2024, 22.6.2024. Mimo uvedená 
data stojí 1 odvoz 5 700 K). 

Nabízíme státní britské základní a st#ední &koly spí&e v men&ích a st#edn" velk*ch, bezpe)n*ch m"stech s vy-
sokou kvalitou %ivota v hrabstvích Cambridge, Cheshire, Devon, Dorset, Essex, Gloucester, Hampshire, Isle 
of Wight, Kent, Lancashire, Norfolk, Oxford, Suffolk, Surrey, Sussex, Warwick, Wilstshire, Yorkshire a dále 
ve Walesu a ve Skotsku. Studenti mají k dispozici slu%by místního koordinátora, kter* se pravideln" zajímá 
o jejich prosp"ch a pomáhá #e&it p#ípadné problémy. Zahrani)ní studenti m$%ou studovat na britské stát-
ní &kole  nejdéle 6 m"síc$, celoro)ní studium je mo%né jen na soukrom*ch &kolách, které jsou 4 - 6x dra%-
&í ne% státní &koly.

t 1 lekce trvá 45 - 60 minut.
t Studenti 16 - 18 let mají 20 lekcí t*dn", studenti 11 - 16 mají 25 lekcí t*dn".
t Ve t#íd" je nejvíce 30 student$.
t�Studium je ur)eno st#edo&kolsk*m student$m s velmi dobr*mi studijními v*sledky a solidní znalostí 
angli)tiny, kte#í cht"jí zlep&it svou angli)tinu a poznat britsk* st#edo&kolsk* systém a britsk* %ivotní styl.
M$%eme zajistit státní st#ední &koly v anglick*ch hrabstvích: Cambridge, Cheshire, Devon, Dorset, 
Essex, Gloucester, Hampshire, Isle of Wight, Kent, Lancashire, Norfolk, Oxford, Suffolk, Surrey, Sussex, 
Warwick, Wilstshire, Yorkshire a dále ve Walesu a ve Skotsku. M$%ete si vytipovat n"kolik hrabství, 
kde byste cht"li studovat.
t !kolní uniforma: je povinná pro studenty od 11 do 15 let, pro studenty od 16 do 18 let povinná není.
t P#edm"ty a organizace v*uky:
Brit&tí studenti skládají v 16 letech “malou maturitu” z celé #ady p#edm"t$, obvykle jich je 10. Od 16 
do 18 let si vyberou jen 3 p#edm"ty, z nich% skládají zkou&ky. Ka%d* p#edm"t se studuje 5 - 7 hodin 
t*dn" a studenti musí psát eseje, studium je tedy velmi d$kladné.
t Povinné p#edm"ty: nejsou, m$%ete si vybrat 3 p#edm"ty podle libosti.
t Volitelné p#edm"ty: v%dy závisí na konkrétní &kole, ale v"t&ina &kol nabízí tyto p#edm"ty: matematika, 
chemie, fyzika, biologie, zem"pis, d"jepis,herectví, ekonomika, technologii potravin, v*tvarná v*chova, 
hudební v*chova, pohostinství, design, technologie textilu, IT a programování, multimediální studia atd.
t Jazyky: závisí na vybrané &kole, &koly obvykle nabízejí &pan"l&tinu, n"m)inu, ital&tinu, francouz&tinu.
t Po%adované dokumenty: Studenti by m"li solidn" znát angli)tinu a nem"li by mít %ádnou 
)ty#ku. Dodáte 3 fotografie, 2 poslední v*ro)ní a poslední pololetní vysv"d)ení a zd$vodníte 
v anglicky ru)n" psaném dopise, pro) chcete studovat v Anglii. Dále léka#skou zprávu o zdravotním 
stavu, p#ehled o)kování a svolení #editele )eské st#ední &koly se studiem v Anglii.

JAK SE DOSTANU Z LETI'T(:

DOPRAVA:

S K)M BUDU STUDOVAT:

V)LETY A AKTIVITY:

ZA*ÁTKY KURZ+ A ROZVRH V)UKY:

---

D+LE,ITÉ INFORMACE:

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2023 - 2024:

CENÍK KURZ+ 2023 - 2024:

POPIS 'KOLY:

P-ÍPLATKY:
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Organizace !kolního roku a prázdnin: 
!kolní rok je rozd"len do t#í trimestr$ a studenti 
z %R mohou na &kolách ve Velké Británii studovat max. 
24 t'dn$ v t"chto mo(nostech: 
1. Autumn Term: 4.9.2023 - 15.12.2023.
2. Spring Term: 4.1.2024 - 28.3.2024.
3. Spring and Summer Term: 4.1.2024 - 21.6.2024.
V"uka probíhá: zpravidla 9.00 - 11.30, 13.00 - 15.30 
hod. Ve st#edu je t"locvik od 14.30 do 16.00 hod.
Nevyu#uje se: B"hem prázdnin a státních svátk$ - 27.9., 
26.9.2023, 6.5., 27.5.2024.
Autumn Half Term: 23.10. - 27.10.2023.
Christmas Break: 18.12.2023 - 3.1.2024.
Spring Half Term: 12.2. - 16.2.2024.
Easter Break: 29.3. - 12.4.2024.
Summer Half Term: 28.5. - 31.5.2024.
Termín p$ihlá!ky: Do 15.7.2023 pro nástup od 
4.9.2023, do 28.11.2023 pro nástup 3.1.2024.Cena v K) zahrnuje st#edo&kolskou v'uku a poji&t"ní proti úpadku.

Chichester College po#ádá pro studenty ubytované ve 

Wolodlands Hall 3 - 4 akce t'dn" - diskusní kluby, lekce 

va#ení, náv&t"vy místních památek, kina, jednou za m"síc je 

v'let mimo Chichester. Akce jsou v"t&inou zdarma, platíte 

jen vstupy a jízdné.

1. Rezidence Woodlands Hall je b"hem Vánoc zav#ená. Studenti, kte#í nejedou dom$, bydlí v rodinách za 4 970 K)   
    t'dn". Pokud odjedete na half term nebo na Velikonoce dom$, platíte za ubytování i v tyto t'dny.
2. U)ebnice na angli)tinu stojí 2 650 K), dal&í pom$cky (plá&* do laborato#e apod) stojí cca 30 GBP na p#edm"t.
3. Pro studium krat&í jak 6 m"síc$ není pot#eba do Anglie vízum.

Studium cena pobytu

A Level Autumn Term (4.9.2023 - 15.12.2023) 102 750

A Level Spring Term (4.1.2024 - 28.3.2024) 95 550

A Level Spring and Summer Term (4.1.2024 - 21.6.2024) 153 960

Study Abroad Autumn Term (4.9.2023 - 15.12.2023) 73 980

Study Abroad Spring Term (4.1.2024 - 28.3.2024) 68 730

Study Abroad Spring and Summer Term (4.1.2024 - 21.6.2024) 110 970

t�QSP�NMÈEFä�PE����EP����MFUSt$ední !kola Anglie
Chichester College

Zahrani)ní studenti jsou p#evá(n" z Japonska, Francie, Ni-

zozemska, !pan"lska a Itálie, je jich 20%. 80% p#edstavují 

angli)tí studenti. V rezidenci jsou v"t&inou cizinci. %esk'ch 

student$ v Chichester College dosud studovalo jen n"kolik.

Rádi Vám zajistíme letenku za nejni(&í dostupnou cenu.

Odvoz z leti&t" Lond'n Gatwick do ubytování v Chicheste-

ru stojí 3 880 K), z Heathrow 4 670 K), z leti&t" Lond'n  

Stansted 9 380 K). Odvozy nejsou povinné, k doprav" 

do Chichesteru m$(ete pou(ít vlak nebo autobus. 

Z Victoria Station a z leti&t" Gatwick jezdí p#ímé vlaky do 

Chichesteru ka(dou hodinu od 08.00 do 22.00 hod., ces-

ta trvá 70 - 90 minut a stojí cca 20 GBP.

Chichester College je vy&&í odborná &kola, která byla zalo(ena v r. 1964. Má skv"lou pov"st
a nabízí krom" v'uky angli)tiny také v'uku odborn'ch p#edm"t$ - m$(ete mít 1,2 nebo 3 st#edo&kolské p#edm"ty  
podle vlastního v'b"ru t'dn". Kampus &koly je 5 minut ch$ze od centra a je skv"le vybaven'. !kola má  
rezidenci pro studenty do 19 let. Chichester má 23 tisíc obyvatel, je to starobylé katedrální m"sto, le(í 70 km ji(n" 
od Lond'na, v hrabství West Sussex. Chichester zalo(ili +imané. Oblíbené jsou zahrady West Dean Gardens, 
katedrála a planetárium. Ur)it" se Vám budou líbit k#ídové útesy. 

t Ve t#íd" je 20 - 25 student$ na odborné p#edm"ty a nejvíce 16 student$ na angli)tinu.
t Programy jsou ur)eny st#edo&kolsk'm student$m ve v"ku 16 - 19 let s velmi dobr'mi v'sledky a solidní znalostí 
angli)tiny, kte#í cht"jí studovat oblíbené p#edm"ty v angli)tin", zlep&it svoji angli)tinu a poznat britsk' &kolní systém 
a (ivotní styl. 80% student$ odborn'ch p#edm"t$ jsou Britové.
t V'uka probíhá obvykle  9.00 -11.30, 13.00 - 15.30 hod. Ve st#edu odpoledne je  t"locvik od 14.30 do 16.00 hod. 
t 7�LVS[FDI�"�-FWFM�CVEFUF�NÓU���PECPSOÏ�QīFENďUZ�LBäEâ���IPEJOZ�UâEOď����IPEJO�BOHMJčUJOZ�UâEOď�
a 1,5 hodin t%locviku t"dn%. Na v'b"r je Film Studies, Media Studies, Graphic Design, Photography, Fine Art, 
Biology, Chemistry, Physics, Maths, Further Maths, Applied Medical Science, Criminology, Psychology, Sociology, 
History, Geography, Religious Studies, Medical Science, Applied Psychology, Computer Science, Sport, Physical 
Education, Business, Economics, Accountancy, Politics
t Jazyky: &pan"l&tina, francouz&tina.
V kurzech Study Abroad budete mít 
"����PECPSOÏ�QīFENďUZ�LBäEâ���IPEJOZ�UâEOď�B����IPEJO�BOHMJčUJOZ�UâEOď. Na v'b"r je Film Studies, 
Media Studies, Graphic Design, Photography, Fine Art, Biology, Chemistry, Physics, Maths, Further Maths, Applied 
Medical Science, Criminology, Psychology, Sociology, History, Geography, Religious Studies, Politics,Health and 
Social Care, Applied Psychology, Computer Science, Physical Education, Business, Economics.
B. 1 odborn" p$edm%t  8 hodin t"dn% a 13 hodin angli#tiny t"dn%. Na v'b"r je Acting, Dance, Musical 
Theatre, Art & Design, Fashion & Textiles, Creative Media Production, Health & Social Care, Computing, Sport, 
Travel and Tourism, Beauty Therapy, Hospitality, Engineering.
V'uka probíhá obvykle 9.00 -11.30,13.00 - 15.30 hod. Ve st#edu odpoledne je jen t"locvik od 14.30 do 16.00 hod. 
t Po(adované dokumenty: Studenti by m"li solidn" znát angli)tinu a nem"li by mít (ádnou )ty#ku. Dodáte 3 
fotografie (osobní, rodiny, p#átel), 2 poslední v'ro)ní a poslední pololetní vysv"d)ení a v anglicky ru)n" psaném 
dopise zd$vodníte, pro) chcete studovat v Anglii. Dále zprávu o zdravotním stavu od léka#e a svolení #editele 
)eské st#ední &koly se studiem v Anglii. 

JAK SE DOSTANU Z LETI&T':

DOPRAVA:

S K(M BUDU STUDOVAT:

V(LETY A AKTIVITY:

ZA)ÁTKY KURZ* A ROZVRH V(UKY:

---

D*LE+ITÉ INFORMACE:

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2023 - 2024:

CENÍK KURZ* 2023 - 2024:

POPIS &KOLY:

P,ÍPLATKY:

$FTUPWOÓ�BHFOUVSB�*/5"$5���TUVEJVN�W�[BISBOJčÓ�T��S��P��UFM���������������FNBJM��JOGP!JOUBDU�D[�XXX�JOUBDU�D[

Chichester

Ubytování od ned%le p$ed za#átkem kurzu do soboty po 
ukon#ení kurzu. 

cena t"dn% noc navíc

1. Rodina, do 30 minut ch$ze od &koly, praní 1x t'dn" zdarma, WiFi zdarma. 

jednol$(kov' pokoj, polopenze, o víkendu ob"d v balí)ku 4 970 760

2. Rezidence Woodlands Halls, 16 - 17 let, v areálu &koly, klubovna, stolní tenis, kule)ník, TV, fitness, pra)ky, WiFi zdarma

dvoul$(kov' pokoj, sdílená koupelna, plná penze 6 970 1 030

dvoul$(kov' pokoj, vlastní koupelna, plná penze 7 260 1 090

jednol$(kov' pokoj, vlastní koupelna, plná penze 7 560 1 120

3. Rezidence Westgate Halls, 18 - 19 let, v areálu &koly, klubovna, TV, fitness, pra)ky, WiFi zdarma

jednol$(kov' pokoj, vlastní koupelna, sdílená kuchyn", bez stravy 4 500 650



---

Cena v K! zahrnuje st"edo#kolskou v$uku, povinné poji#t%ní zahrani!ních student&, odvoz z leti#t% do rodiny a zp%t, základní u!eb-
ní materiály, záv%re!n$ certifikát a poji#t%ní proti úpadku.

M&'ete se zapojit do nejr&zn%j#ích klub&, krou'k&, 
sportovních t$m& !i hudebních skupin. N%které pro-
gramy se platí zvlá#(. )kola Delta School District na-
víc po"ádá pro mezinárodní studenty pravidelné ak-
tivity, jako nap". ly'ování ve Whistleru, pozorování 
velryb nebo kempování.

1.  Registra!ní poplatek ú!tovan$ #kolou je 3 690 K!, ubytovací poplatek je 9 490 K!.
2.   Rádi Vám poskytneme asistenci p"i vy"izování studijního povolení (nutné pro pobyty v Kanad% del#í jak 6 

m%síc&). Studijní povolení, v!etn% poplatku za zpracování biometrick$ch údaj& kanadsk$m vízov$m odd%lením, 
stojí 4 610 K!. Pro studium na krat#í dobu je t"eba vy"ídit registraci eTA (vy"izuje se on-line a stojí 7 CAD).

3.  Povinn$ dohled zákonného zástupce v Kanad% stojí 3 760 K!, úvodní #kolení pro studenty, kte"í 
za!ínají v zá"í 2023 stojí 4 750 K!.

4.  N%které #koly si na za!átku roku ú!tují cca 40 - 70 CAD na agendu, zálohu na uzamykatelnou 
sk"í*ku apod., dal#í náklady (kapesné a pom&cky) p"edstavují cca 250 CAD m%sí!n%.

Delta

Organizace !kolního roku a prázdnin:
Nevyu"uje se: 22.9., 9.10., 20.10., 13.11., 27.10., 
22.12.2023 - 5.1.2024, 26.1., 16.2., 19.2., 18.3. 
- 1.4., 17.5., 20.5., 28.6.2024.
Nástupní termíny:
Orientace pro nové studenty je 1 - 2 dny v termínu 
28.8. - 1.9.2023, #kolení stojí 4 750 K!.
1. pololetí: 5.9.2023 - 31.1.2024, studenti by m%li 
p"ilet%t 27.8. - 28.8.2023, odlet%t 1.2.2024.
2. pololetí: 1.2.2024 - 27.6.2024. Studenti by m%li 
p"ilet%t 30.1. nebo 31.1.2024 a odlet%t nejpozd%ji 
29.6.2024.
V#uka probíhá: V$uka za!íná v%t#inou v 8.30 
a kon!í mezi 14.30 a 15.30 hod. +asy se li#í podle 
#kol. )kolní rok má 2 semestry, v ka'dém semestru 
student volí 4 nebo 8 p"edm%t& podle typu #koly.
Termín podání p$ihlá!ky: Doporu!ujeme po-
dat p"ihlá#ku nejpozd%ji do poloviny b"ezna pro 
nástup v zá"í 2023 a do konce zá"í pro nástup v 
únoru 2024.

Ubytování je od So do So. Ubytovací poplatek je 9 490 K". cena t#dn%

Rodina, cca 20 minut ch&ze od #koly, pokud bydlí rodina dál, vozí studenta autem, jedno-

l&'kov$ pokoj, plná penze, ob%dy ve v#ední dny v balí!ku, dietu nelze zajistit, WiFi zdarma
5 230

Studium/m%síce 5 10

International Program 156 940 313 880

t�QSP�NMÈEFä�PE����EP����MFUSt$ední !kola Kanada - angli"tina
Delta School District  Delta

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Vancouver - Praha 
za nejni'#í dostupnou cenu.

Odvoz z nejbli'#ího leti#t% (Vancouver) do hosti-
telské rodiny a zp%t je zahrnut v cen% programu.

90 - 95% student& tvo"í kanad#tí studenti. Ve #kole 
studují také studenti ze )pan%lska, Kolumbie, Me-
xika, Brazílie, Japonska, +íny, Koreje a N%mecka.

Delta School District nabízí zahrani!ním student&m studium na 5 st"edních #kolách ve m%st% Delta a po jedné 
ve m%stech Ladner a Tsawassen, která tvo"í jeden #kolní okrsek. 95% student& jsou rodilí mluv!í. Ve v#ech 
#kolách okresu Delta studuje 18 000 kanadsk$ch student& a 800 mezinárodních student& ze 35 zemí sv%ta.
Delta je prosperující m%sto v Britské Kolumbii, je sou!ástí Velkého Vancouveru. Le'í 25 kilometr& ji'n% od 
centra Vancouveru a 20 minut od mezinárodního leti#t%, p"i hranicích s USA. Delta má 103 000 obyva-
tel. M%sto Ladner sousedí s Deltou, má 21 000 obyvatel a jednu st"ední #kolu - Delta Secondary Scho-
ol. Dal#í m%sto Tsawassen sousedí s Ladnerem, má 21 000 obyvatel a jednu st"ední #kolu - South Delta 
Secondary. V Tsawassenu je p"ístavi#t% p"ívozu, kter$ mí"í do Victorie, hlavního m%sta Britské Kolumbie.

t 1 lekce trvá 70 minut, po!et lekcí t$dn% je 20, zpravidla se u!í od 8.30 do 14.50 hod., n%které 
#koly mají 4 p"edm%ty za semestr, jiné 8 p"edm%t& za semestr.
t Ve t"íd% je nejvíce 30 student&.
t Minimální znalost anglického jazyka je low intermediate (mírn% pokro!il$ student).
t Pro st"edo#kolské studenty s velmi dobr$mi v$sledky a solidní znalostí angli!tiny, kte"í cht%-
jí okusit kanadsk$ vzd%lávací systém, poznat Vancouver a jeho okolí a studovat p"edm%ty,
které !eská st"ední #kola nenabízí. Získejte náskok v oboru, kter$ chcete studovat na V)!
M&'ete studovat jeden semestr (p&l roku) !i cel$ #kolní rok. Jeden semestr trvá 5 m%síc&. P%t #kol v 
Delt% má tzv. lineární systém, kdy studenti mají 8 p"edm%t& cel$ #kolní rok, dv% #koly mají semestrál-
ní systém, kdy studenti mají 4 p"edm%ty jeden semestr a 4 p"edm%ty druh$ semestr. Vyu'ijte mo'nos-
ti d&kladn% poznat obor, kterému se chcete v%novat po maturit%. Získejte cenné body v p"ijímacím "í-
zení na !eskou vysokou #kolu.
t P"edm%ty a organizace v$uky: angli!tina, francouz#tina, n%m!ina, japon#tina, #pan%l#tina, mate-
matika, p"írodní v%dy, spole!enské v%dy, t%lesná v$chova a v$tvarná v$chova, ekonomika, d%jepis, 
právo. M&'ete studovat p"edm%ty: 'urnalistika, produkce filmu a videa, marketing, psychologie, 
po!íta!ová animace, divadelní herectví, grafika a design, multimédia, kresba a malba, zpracování 
d"eva, zpracování kovu, strojírenství, herectví a dal#í p"edm%ty.
t Sporty: podzim - plavání, p"espolní b%h, fotbal pro chlapce, volejbal, zima - basketbal, curling, 
gymnastika, jaro - ragby, badminton, golf, tenis, fotbal pro dívky.
t Po'adované dokumenty: Nem%li byste mít hor#í známky ne' 3. Budeme pot"ebovat poslední 3 
v$ro!ní vysv%d!ení a doporu!ení z Va#í #koly.

JAK SE DOSTANU Z LETI&T':

DOPRAVA:

S K(M BUDU STUDOVAT:

V(LETY A AKTIVITY:

ZA)ÁTKY KURZ* A ROZVRH V(UKY:

P+ÍPLATKY:

D*LE,ITÉ INFORMACE: 

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2023 - 2024:

CENÍK STUDIA 2023 - 2024:

POPIS &KOLY:

$FTUPWOÓ�BHFOUVSB�*/5"$5���TUVEJVN�W�[BISBOJčÓ�T��S��P��UFM���������������FNBJM��JOGP!JOUBDU�D[�XXX�JOUBDU�D[



---

Organizace !kolního roku a prázdnin: 
!kolní rok 2023 - 2024:
1. pololetí za"íná 4.9.2023 a kon"í 26.1.2024,
2. pololetí za"íná 5.2.2024 a kon"í 28.6.2024.
V"uka probíhá:  zpravidla od 9.00 do 15.00 hod.
Nevyu#uje se:
V dob# státních svátk$ a %kolních prázdnin.
Nástupní termíny:
1. pololetí: p&ílet je 25.8.2023, odlet 31.1.2024
2. pololetí: p&ílet je 25.1.2024, odlet 30.6.2024.
Termín podání p$ihlá!ky: do 30.5.2023 pro 
nástup 4.9.2023, do 30.11.2023 pro 5.2.2024.

Cena v K" zahrnuje st&edo%kolskou v'uku, základní u"ební materiály  a poji%t#ní proti úpadku.

Aktivity, které %kola nabízí, pomáhají student$m 
poznat kanadsk' (ivotní styl. Ka(dá %kola nabízí 
&adu sport$ - ly(ování, badminton, curling, basket-
bal, b#h na ly(ích, fotbal, hokej, veslování, rugby, 
tenis, frisbee, volejbal.
Mezi nejoblíben#j%í pat&í v'lety do Toronta, Mon-
trealu, na Niagarské vodády nebo ly(ování "i 
snowboarding. 

1.  Registra"ní poplatek ú"tovan' %kolou je 7 200 K", ubytovací poplatek je 14 400 K" (zahrnuje vratn' depozit 
500 CAD), custodianhiop fee - dohled nad studentem je 9 180 K". Dop. kapesné cca 450 CAD/m#síc.

2.   Rádi Vám poskytneme asistenci p&i vy&izování studijního víza (nutné pro pobyty del%í jak 6 m#síc$). 
Studijní vízum, v"etn# poplatku za zpracování biometrick'ch údaj$ kanadsk'm vízov'm odd#lením, 
stojí 4 610 K". Pro studium na krat%í dobu je t&eba vy&ídit registraci eTA (vy&izuje se on-line a stojí 7 CAD).

3.  Povinné zdravotní poji%t#ní stojí 5 400 K" na pololetí a 10 800 K" na rok.
4.  P&íplatek za dietu v rodin# není, ale %koly Ottawa - Carleton nemohou garantovat spln#ní dietních po(adavk$.

Ottawa

Kurz/m%síce 5 10

International Student Program 146 520 292 770

Ubytování je od ned%le p$ed za#átkem kurzu do soboty po ukon#ení kurzu. cena t"dn% noc navíc

Rodina, jednol$(kov' pokoj, sdílená koupelna, plná penze, ob#d v balí"ku,

do 45 min. jízdy MHD, WiFi a praní 1x t'dn# zdarma
5 190 740

t�QSP�NMÈEFä�PE����EP����MFUSt$ední !kola Kanada - angli#tina
Ottawa - Carleton  Ottawa

95% student$ jsou Kana)ané, %koly mají studen-
ty z *íny, Vietnamu, Koree, !pan#lska, Itálie atd.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Ottawa - Praha 
za nejni(ní dostupnou cenu (obvykle s jedním p&e-
stupem).

Odvoz z leti%t# Ottawa do ubytování a zp#t stojí 
3 600 K". 

Ottawa Carleton District School Board zahrnuje v%echny státní %koly v Ottaw#, hlavním m#st# Kana-

dy. Ottawa Carleton nabízí mo(nost studia na 25 st&edních %kolách, pro studenty ve v#ku 14 - 18 let. 

N#které %koly se specializují na ur"ité oblasti, nap&íklad Canterbury High School se zam#&uje na um#-

lecké obory, Brrokfieldl High je akademicky zam#&ená, Colonel By nabízí i IB program, John McCrae 

Secondary School nabízí kurzy pro nadané studenty a má atletické centrum pro oblast Ottawy.  

Promyslete si, které p&edm#ty byste cht#li studovat. 
Ottawa je hlavní m#sto Kanady, má 1,3 milionu obyvatel a je to bilingvní m#sto. Pokud umíte fran-
couzsky, ur"it# svoji francouz%tinu vyu(ijete. Men%í "ást Ottawy le(í v Quebecu, kde je prvním jazy-
kem francouz%tina. Carleton le(í v anglicky mluvícím Ontariu, v jihov'chodní "ásti Ottawy. Carleton 
je st&edostavovská oblast, 76% místních má angli"tinu jako sv$j rodn' jazyk, 8% pou(ívá francouz-
%tinu. 99% obyv. ovládá angli"itnu. V místních st&edních %kolách studuje p&es 25 000 st&edo%kolák$.

t 1 lekce trvá 75 minut, t'dn# budete mít 20 lekcí.

t Ve t&íd# je nejvíce 30 student$.

t Pro st&edo%kolské studenty s nadpr$m#rn'mi v'sledky a solidní znalostí angli"tiny, kte&í cht#jí zku-

sit jin' vzd#lávací systém. V#t%inou budete mít celkem 8 p&edm#t$ za cel' rok., v n#kter'ch %kolách 

budete mít ka(dé pololetí 8 p&edm#t$.

t P&edm#ty a organizace v'uky: 4 p&edm#ty ka(dé pololetí, za rok 8 p&edm#t$. 

Povinná je matematika, angli"tina, spole"enské a p&írodní v#dy a t#lesná v'chova. 

t Jazyky: v#t%ina %kol nabízí francouz%tinu a %pan#l%tinu.

t Volitelné p&edm#ty: IT a programování, ekonomika, politologie, historie, právo, marketing, zahra-

ni"ní obchod, ú"etnictví, zem#pis, d#jepis, antropologie, sociologie, psychologie, politologie, tanec, 

balet, dramatická v'chova, hudební v'chova, kinesiologie, grafika, t#lesná v'chova atd.

t Po(adované dokumenty: zpráva od "eského u"itele angli"tiny, doporu"ení &editele "eské %koly,

vypln#ná p&ihlá%ka, kopie posledních 3 vysv#d"ení.

tRozhodn# se nezapome+te zapojit do %kolních klub$ a aktivit.

Zahrani"ní studenti se m$(ou zú"astnit v'let$ do Toronta, Montrealu, na Niagarské vodopády nebo 

si mohou zaly(ovat "i u(ít snowbardingu.

t Sportovn# zalo(ení studenti mohou vyu(ít z nabídky sport$: badminton, baseball, basketbal, golf, 

hokej, rugby, fotbal, veslování, volejbal atd.

JAK SE DOSTANU Z LETI&T':

DOPRAVA:

S K(M BUDU STUDOVAT:

V(LETY A AKTIVITY:

ZA)ÁTKY KURZ* A ROZVRH V(UKY:

P+ÍPLATKY:

D*LE,ITÉ INFORMACE:

CENÍK UBYTOVÁNÍ������������:

$&/¶,�,63;ù�������������

POPIS &KOLY:
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---

Cena v K! zahrnuje st"edo#kolskou v$uku, odvoz z leti#t% do rodiny a zp%t, základní u!ební materiály, záv%re!n$ certifikát a poji#t%ní 
proti úpadku.

M&'ete se zapojit do nejr&zn%j#ích klub&, krou'k&, 

sportovních t$m& !i hudebních skupin. N%které pro-

gramy se platí zvlá#(. V lét% se m&'ete v%novat v$-

let&m, vodáctví nebo raftingu, v zim% pak hokeji, ly-

'ování a bruslení. Cel$ rok m&'ete sportovat v hale 

(hokej, basketbal aj.).

1.  Registra!ní poplatek ú!tovan$ #kolou je 7 980 K!, úvodní dvoudenní #kolení stojí 3 760 K!.
2.  Povinné kanadské poji#t%ní stojí 5 080 K! na 3 m%síce, 8 460 K! na pololetí, 16 930 K! na rok.
3.   Rádi Vám poskytneme asistenci p"i vy"izování studijního povolení (nutné pro pobyty v Kanad% del#í jak 6 

m%síc&). Studijní povolení, v!etn% poplatku za zpracování biometrick$ch údaj& kanadsk$m vízov$m odd%lením, 
stojí 4 610 K!. Pro studium na krat#í dobu je t"eba vy"ídit registraci eTA (vy"izuje se on-line a stojí 7 CAD).

4.  N%které #koly si na za!átku roku ú!tují cca 40 - 70 CAD na agendu, zálohu na uzamykatelnou 
sk"í)ku apod., dal#í náklady (kapesné a pom&cky) p"edstavují cca 250 CAD m%sí!n%.

Halifax

Organizace !kolního roku a prázdnin:
Nevyu"uje se: 2.10., 9.10., 13.11., 21.12.2023 

- 1.1.2024, 19.2., 11.3. - 15.3., 29.3., 1.4., 

20.5.2024.

 *kolní rok 2022 - 2023:

1. pololetí za!íná 5.9.2023 a kon!í 26.1.2024.

2. pololetí za!íná 29.1.2024 a kon!í 28.6.2024.

3m%sí!ní pobyty: 5.9.2023 - 24.11.2023 a 

29.1.2024 - 26.4.2024. Data se mohou mírn% li#it.
V#uka probíhá: V$uka za!íná v%t#inou v 8.30 

hod. a kon!í mezi 14.30 a 15.30 hod. +asy se v 

jednotliv$ch #kolách li#í podle organizace místní 

autobusové dopravy. *kolní rok má 2 semestry, 

v ka'dém semestru si student volí 4 p"edm%ty 

(110 lekcí v$uky/p"edm%t za semestr).

Nástupní termíny:
5.9.2023 (1. pololetí), 29.1.2024 (2. pololetí).

Termín podání p$ihlá!ky: Do 15.3.2023 pro ná-

stup 5.9.2023, do 30.11.2023 pro 29.1.2024.

Ubytování je od soboty p$ed za"átkem studia do soboty po jeho ukon"ení. cena t#dn%

Rodina, jednol&'kov$ pokoj, plná penze, speciální dieta stojí 900 K! t$dn% 4 030

Pro nástup 5.9.2023 doporu!uje #kola p"íjezd 2 - 4.9.2023. P"i odjezdu na konci prvního pololetí musí studenti 

odjet nejpozd%ji 28.1.2024, na konci druhého pololetí musí studenti odjet nejpozd%ji 28.6.2024.

Studium/m%síce 3 5 10

International Student Program 52 840 87 980 175 960

t�QSP�NMÈEFä�PE����EP����MFUSt$ední !kola Kanada - angli"tina
Nova Scotia High School  Halifax a jiná m%sta

Rádi Vám zajistíme letenku (v%t#inou s jedním p"e-
stupem) Praha - Halifax (Moncton, Sydney) - Praha 
za nejni'#í mo'nou cenu.

Odvoz z nejbli'#ího leti#t% (Halifax, Moncton nebo 
Sydney) do hostitelské rodiny a zp%t je zahrnut 
v cen% programu.

V%t#inu student& tvo"í kanad#tí studenti. Ve #kole stu-
dují také studenti z N%mecka, *pan%lska, Kolumbie, 
Mexika, Brazílie, Japonska, +íny.

Provincie Nova Scotia le'í na v$chodním pob"e'í Kanady a má cca milion obyvatel. Má nejteplej#í 
podnebí ze v#ech kanadsk$ch provincií a nabízí velmi vysokou kvalitu v$uky a 'ivota. Zahrani"-
OÓ�TUVEFOUJ�TUVEVKÓ�OB�WÓDF�OFä����LWBMJUOÓDI�TUÈUOÓDI�ÝLPMÈDI��7ZVčPWBDÓ�KB[ZL�KF�BOHMJčUJOB�
Nova Scotia má nejrozsáhlej#í program pro mezinárodní studenty, po!et mezinárodních student& je 

cca 1 200. Nova Scotia je autentická Kanada - v#echny hostitelské rodiny jsou rodilí mluv!í, provin-

cie má velmi nízké procento imigrant&, tak'e budete neustále obklopeni angli!tinou.

Studenti Nova Scotia dosahují velmi dobr$ch v$sledk& ve v%dních oborech, v um%ní, jazycích, 

ale i v IT a programování a samoz"ejm% i ve sportech.

t 1 lekce trvá 45 - 75 minut, po!et lekcí t$dn% je 20, budete mít 4 p"edm%ty.

t Ve t"íd% je nejvíce 25 student&.

t Minimální znalost anglického jazyka je low intermediate (mírn% pokro!il$ student).

t Pro st"edo#kolské studenty s nadpr&m%rn$mi v$sledky a solidní znalostí angli!tiny, kte"í cht%jí po-

znat nádhernou pob"e'ní provincii Nova Scotia na v$chodním pob"e'í Kanady a studovat p"edm%ty,

které !eská st"ední #kola nenabízí. Získejte náskok v oboru, kter$ chcete studovat na V*!

Pokud dáváte p"ednost klidu a bezpe!í men#ích m%st, pak je Nova Scotia ta pravá !ást Kanady pro Vás!

Ve st"edo#kolském studiu International Student Program m&'ete studovat 3 m%síce, jeden semestr

5 m%síc&) !i cel$ #kolní rok. Ka'd$ semestr se student v%nuje 4 p"edm%t&m. Jednomu p"edm%tu bu-

dete za pololetí v%novat 110 hodin, ka'd$ t$den budete mít 6,5 hodiny ka'dého z vybran$ch p"ed-

m%t&. Vyu'ijte mo'nosti d&kladn% poznat obor, kterému se chcete v%novat po maturit%. Získejte cen-

né body v p"ijímacím "ízení na !eskou vysokou #kolu!

t P"edm%ty a organizace v$uky: anglick$ jazyk, ekonomika, francouz#tina, jiné jazyky, matematika, 

podnikání, p"írodní v%dy, rodinná v$chova, spole!enské v%dy, t%lesná v$chova a v$tvarná v$chova. 

M&'ete studovat p"edm%ty: tanec, produkce filmu a videa, herectví, po!íta!ová animace, cestovní ruch, 

design aj. Místní studenti mají povinnou matematiku, angli!tinu, spole!enské v%dy a p"írodní v%dy.

Jestli'e nechcete na st"ední #kole v Nova Scotia maturovat (3 roky studia), m&'ete si vybrat p"edm%-

ty, jaké chcete! 

t Po'adované dokumenty: Nem%li byste mít hor#í známky ne' 3. Budeme pot"ebovat poslední t"i vy-

sv%d!ení a doporu!ení z Va#í #koly.

JAK SE DOSTANU Z LETI&T':

DOPRAVA:

S K(M BUDU STUDOVAT:

V(LETY A AKTIVITY:

ZA)ÁTKY KURZ* A ROZVRH V(UKY:

P+ÍPLATKY:

D*LE,ITÉ INFORMACE:

CENÍK UBYTOVÁNÍ������������:

$&/¶,�456%*"�������������

POPIS &KOLY:

$FTUPWOÓ�BHFOUVSB�*/5"$5���TUVEJVN�W�[BISBOJčÓ�T��S��P��UFM���������������FNBJM��JOGP!JOUBDU�D[�XXX�JOUBDU�D[



---

Cena v K! zahrnuje st"edo#kolskou v$uku, odvoz z leti#t% do rodiny a zp%t, základní u!ební materiály, záv%re!n$ certifikát a poji#t%ní 
proti úpadku.

M&'ete se zapojit do nejr&zn%j#ích klub&, krou'k&, 

sportovních t$m& !i hudebních skupin. N%které pro-

gramy se platí zvlá#(. V lét% se m&'ete v%novat v$-

let&m, vodáctví nebo raftingu, v zim% pak hokeji, ly-

'ování a bruslení. Cel$ rok m&'ete sportovat v hale 

(hokej, basketbal aj.).

1.  Registra!ní poplatek ú!tovan$ #kolou je 7 980 K!, úvodní dvoudenní #kolení stojí 3 760 K!.
2.  Povinné kanadské poji#t%ní stojí 5 080 K! na 3 m%síce, 8 460 K! na pololetí, 16 930 K! na rok.
3.   Rádi Vám poskytneme asistenci p"i vy"izování studijního povolení (nutné pro pobyty v Kanad% del#í jak 6 

m%síc&). Studijní povolení, v!etn% poplatku za zpracování biometrick$ch údaj& kanadsk$m vízov$m odd%lením, 
stojí 4 610 K!. Pro studium na krat#í dobu je t"eba vy"ídit registraci eTA (vy"izuje se on-line a stojí 7 CAD).

4.  N%které #koly si na za!átku roku ú!tují cca 40 - 70 CAD na agendu, zálohu na uzamykatelnou 
sk"í)ku apod., dal#í náklady (kapesné a pom&cky) p"edstavují cca 250 CAD m%sí!n%.

Halifax

Organizace !kolního roku a prázdnin:
Nevyu"uje se: 2.10., 9.10., 13.11., 21.12.2023 

- 1.1.2024, 19.2., 11.3. - 15.3., 29.3., 1.4., 

20.5.2024.

 *kolní rok 2023 - 2024:

1. pololetí za!íná 5.9.2023 a kon!í 26.1.2024.

2. pololetí za!íná 29.1.2024 a kon!í 28.6.2024.

3m%sí!ní pobyty: 5.9.2023 - 24.11.2023 a 

29.1.2024 - 26.4.2024. Data se mohou mírn% li#it.
V#uka probíhá: V$uka za!íná v%t#inou v 8.30 

hod. a kon!í mezi 14.30 a 15.30 hod. +asy se v 

jednotliv$ch #kolách li#í podle organizace místní 

autobusové dopravy. *kolní rok má 2 semestry, 

v ka'dém semestru si student volí 4 p"edm%ty 

(110 lekcí v$uky/p"edm%t za semestr).

Nástupní termíny:
5.9.2023 (1. pololetí), 29.1.2024 (2. pololetí).

Termín podání p$ihlá!ky: Do 15.3.2023 pro ná-

stup 5.9.2023, do 30.11.2023 pro 29.1.2024.

Ubytování je od soboty p$ed za"átkem studia do soboty po jeho ukon"ení. cena t#dn%

Rodina, jednol&'kov$ pokoj, plná penze, speciální dieta stojí 900 K! t$dn% 4 030

Pro nástup 5.9.2023 doporu!uje #kola p"íjezd 2. - 3.9.2023. P"i odjezdu na konci prvního pololetí musí studen-

ti odjet nejpozd%ji 28.1.2024, na konci druhého pololetí musí studenti odjet nejpozd%ji 28.6.2024.

Studium/m%síce 3 5 10

International Student Program 52 840 87 980 175 960

t�QSP�NMÈEFä�PE����EP����MFUSt$ední !kola Kanada - francouz!tina
Nova Scotia High School  Halifax a jiná m%sta

Rádi Vám zajistíme letenku (v%t#inou s jedním p"e-
stupem) Praha - Halifax (Moncton, Sydney) - Praha 
za nejni'#í mo'nou cenu.

Odvoz z nejbli'#ího leti#t% (Halifax, Moncton nebo 
Sydney) do hostitelské rodiny a zp%t je zahrnut 
v cen% programu.

V%t#inu student& tvo"í kanad#tí studenti. Ve #kole stu-
dují také studenti z N%mecka, *pan%lska, Kolumbie, 
Mexika, Brazílie, Japonska, +íny.

Provincie Nové Skotsko (Nova Scotia) le'í na v$chodním pob"e'í Kanady a má cca milion obyvatel. 

Má nejteplej#í podnebí ze v#ech kanadsk$ch provincií a nabízí velmi vysokou kvalitu v$uky a 'ivota. 

7�/PWÏN�4LPUTLV�TF�QīFWÈäOď�NMVWÓ�BOHMJDLZ�W�)BMJGBYV�KF�BMF�GSBODPV[TLÈ�TUīFEOÓ�ÝLPMB�
pro tamní francouzskou men!inu. Dal!í francouzské st$ední !koly jsou v oblasti Tri-County na 
jihu Nového Skotska. Budete tedy chodit do !koly s francouz!tinou coby vyu"ovacím jazykem 
a bydlet ve francouzsky mluvících kanadsk#ch rodinách. Nové Skotsko je autentická Kanada 

- v#echny hostitelské rodiny jsou rodilí mluv!í, provincie má nízké procento imigrant&. Francouzská 

st"ední #kola je ideální pro studenty, kte"í se u!í francouz#tinu a angli!tinu.

t 1 lekce trvá 45 - 75 minut, po!et lekcí t$dn% je 20, budete mít 4 p"edm%ty za semestr.

t Ve t"íd% je nejvíce 25 student&.

t Minimální znalost francouz#tiny je low intermediate (mírn% pokro!il$ student).

t Pro st"edo#kolské studenty s nadpr&m%rn$mi v$sledky a solidní znalostí francouz#tiny, kte"í cht%jí 

poznat nádhernou pob"e'ní provincii Nova Scotia na v$chodním pob"e'í Kanady a studovat p"edm%ty,

které !eská st"ední #kola nenabízí. Získejte náskok v oboru, kter$ chcete studovat na V*!

Pokud dáváte p"ednost klidu a bezpe!í men#ích m%st, pak je Nova Scotia ta pravá !ást Kanady pro Vás!

Ve st"edo#kolském studiu International Student Program m&'ete studovat 3 m%síce, jeden semestr

(5 m%síc&) !i cel$ #kolní rok. Ka'd$ semestr se student v%nuje 4 p"edm%t&m. Jednomu p"edm%tu budete 

za pololetí v%novat 110 hodin, ka'd$ t$den budete mít 6,5 hodiny ka'dého z vybran$ch p"edm%t&. 

Vyu'ijte mo'nosti d&kladn% poznat obor, kterému se chcete v%novat po maturit%. Získejte cenné body 

v p"ijímacím "ízení na !eskou vysokou #kolu!

t P"edm%ty a organizace v$uky: francouz#tina pro cizince, ekonomika, angli!tina, #pan%l#tina, matema-

tika, podnikání, p"írodní v%dy, rodinná v$chova, spole!enské v%dy, t%lesná v$chova a v$tvarná v$chova. 

M&'ete studovat p"edm%ty: tanec, produkce filmu a videa, herectví, po!íta!ová animace, cestovní ruch, 

design aj. Místní studenti mají povinnou matematiku, francouz#tinu, spole!enské v%dy a p"írodní v%dy.

Jestli'e nechcete na st"ední #kole v Nova Scotia maturovat (3 roky studia), m&'ete si vybrat p"edm%-

ty, jaké chcete! 

t Po'adované dokumenty: Nem%li byste mít hor#í známky ne' 3. Budeme pot"ebovat poslední t"i vy-

sv%d!ení a doporu!ení z Va#í #koly.

JAK SE DOSTANU Z LETI&T':

DOPRAVA:

S K(M BUDU STUDOVAT:

V(LETY A AKTIVITY:

ZA)ÁTKY KURZ* A ROZVRH V(UKY:

P+ÍPLATKY:

D*LE,ITÉ INFORMACE:

CENÍK UBYTOVÁNÍ������������:

$&/¶,�456%*"�������������

POPIS &KOLY:

$FTUPWOÓ�BHFOUVSB�*/5"$5���TUVEJVN�W�[BISBOJčÓ�T��S��P��UFM���������������FNBJM��JOGP!JOUBDU�D[�XXX�JOUBDU�D[



Cena v K! zahrnuje st"edo#kolskou v$uku, ubytování v rodin%, jednol&'kov$ pokoj, plná penze, sdílená koupelna, odvoz z vlakového 
nádra'í do rodiny a zp%t, nalezení vhodné #koly, pr&b%'n$ kontakt s koordinátorem DID, záv%re!n$ certifikát a poji#t%ní proti úpadku.

Jestli'e se chcete b%hem studia v%novat n%jak$m 
sport&m nebo koní!k&m, uve(te je, prosím, do 
p"ihlá#ky. Na Vánoce a Velikonoce jezdí studen-
ti dom&.

1.  Státní #koly v%t#inou poskytují u!ební materiály student&m zdarma, za fotokopie se platí zpravidla 
50 EUR ro!n%. Náklady na místní dopravu p"edstavují cca 40 - 80 EUR m%sí!n%.

2.  Povinná n%mecká zdravotní pojistka pro zahrani!ní studenty stojí 300 K! t$dn%.
3.  Doporu!ujeme kapesné ve v$#i 180 a' 300 EUR m%sí!n%, podle nárok& a zálib studenta.
4.  Za jednorázov$ p"íplatek 24 600 K! si m&'ete zvolit lokalitu, kde byste cht%li studovat.
5.  P"íplatek za speciální dietu je 660 K! t$dn% (net$ká se vegetariánské stravy).
6. Svoji n%m!inu si m&'ete vylep#it b%hem letního jazykového kurzu p"es nástupem na n%meckou st"ed-

Bavorsko

Brandenbursko

Dolní Sasko

Severní Por$ní-
-Vestfálsko

Organizace !kolního roku a prázdnin: 1. polo-
letí za!íná v ka'dé zemi jinak, 2. pololetí za!íná v 
lednu nebo únoru 2024 (dle dané spolkové zem%). 
Prázdniny jsou v ka'dé spolkové zemi jiné.
Bavorsko: 12.9.2023 - 26.7.2024.
Prázdniny: 30.10. - 3.11., 23.12.2023 - 5.1.2024, 
12.2. - 16.2., 25.3. - 6.4., 21.5. - 6.6.2024.
Berlín: 28.8.2023 - 17.7.2024.
Prázdniny: 23.10. - 4.11., 23.12.2023 - 5.1.2024, 
5.2. - 10.2., 25.3. - 5.4.2024.
Brandenbursko: 28.8.2023 - 17.7.2024.
Prázdniny: 23.10. - 4.11., 23.12.2023 - 5.1.2024, 
5.2. - 9.2., 25.3. - 5.4.2024
Por"ní - Falc: 4.9.2023 - 12.7.2024.
Prázdniny: 16.10. - 27.10., 27.12.2023 - 5.1.2024, 
25.3. - 6.4., 21.5. - 29.5.2024.
Dolní Sasko: 17.8.2023 - 21.6.2024.
Prázdniny: 16.10. - 27.10., 27.12.2023 - 5.1.2024, 
1.2. - 2.2., 27.3. - 11.4., 10.5., 21.5.2024.
Severní Por"ní - Vestfálsko: 7.8.2023 - 5.7.2024.
Prázdniny: 2.10. - 14.10., 21.12.2023 - 5.1.2024, 
25.3. - 6.4., 21.5.2024.
V"uka probíhá: v%t#inou od 8.00 do 16.00 hod.
Zahájení v"uky pro #eského studenta: nejlépe 
na za!átku #kolního roku nebo od 2. pololetí.
Státní svátky mimo prázdniny v N%mecku jsou 3.10., 
25.12., 26.12.2023, 1.5., 9.5., 20.5.2024

Studium/m$síce 2 3 6 cel" !kolní rok

High School Germany 75 290 97 880 165 640 268 540

Hostitelská rodina, jednol&'kov$ pokoj, plná penze, od ned%le p"ed za!átkem studia do soboty po 

ukon!ení studia. Ob%dy jsou zpravidla v balí!ku, ne v#echny n%mecké #koly mají jídelny. Lo'ní prá-

dlo a ru!níky poskytnuty, praní 1x t$dn% v cen%.

Od studenta se o!ekává, 'e bude uklízet sv&j pokoj a bude rodin% pomáhat podobn% jako to d%lá 

ve své vlastní rodin%.

t�QSP�NMÈEFä�PE����EP����MFUSt%ední !kola N$mecko
DID  Berlín, Frankfurt, dal!í m$sta

Berlín

N%me!tí studenti tvo"í 90 - 99% student&.

Rádi Vám zajistíme vlakové jízdenky. Do men#ích 
m%st b$vají v%t#inou s 1 - 2 p"estupy.

Odvoz z nejbli'#ího vlakového nádra'í do hostitel-
ské rodiny a zp%t je zdarma. Cena odvozu z leti#t% 
závisí na lokalit%, cca 70 - 100 EUR za jednu cestu.

DID nabízí studium na st"edních #kolách v N%mecku ve spolkov$ch zemích Bavorsko, Brandenbursko, 
Dolní Sasko a Severní Por$ní - Vestfálsko, dále v Berlín% a ve Frankfurtu.
Místní koordinátor se pravideln% setkává se studentem a pomáhá mu za!lenit se do st"edo#kolské-
ho 'ivota.
P"i hledání vhodné #koly se bere ohled na po'adavky t$kající se místa #koly a studia. P"ihlá#ky podejte 
nejpozd%ji 3 m%síce p"ed zahájením studia.

t 1 lekce trvá 45 minut, po!et lekcí t$dn% je 25 - 30.

t Ve t"íd% je 20 - 30 student&.

t Pro st"edo#kolské studenty ve v%ku 14 - 17 let s velmi dobr$mi v$sledky a solidní znalostí n%m!iny, kte"í

cht%jí okusit n%meck$ vzd%lávací systém a poznat 'ivot u na#ich západních soused&. Nem%li byste 

mít ni'#í úrove) n%m!iny ne' low intermediate.

t Na n%meck$ch státních st"edních #kolách mohou !e#tí studenti strávit maximáln% 1 #kolní rok, ne-

mohou studovat poslední ro!ník st"ední #koly a slo'it v N%mecku maturitu. Toto by #lo pouze za pod-

mínky, 'e by student nav#t%voval soukromou st"ední #kolu. 

t V den zahájení studia musí b$t student mlad#í 18 let.

t Povinné p"edm%ty: n%m!ina, cizí jazyk, matematika, fyzika, zem%pis, d%jepis, chemie, t%locvik.

t Volitelné p"edm%ty: etika, hudba, v$tvarné um%ní, obchod a ekonomie, matematika - algebra,

'ivotní prost"edí, statistika, geometrie, sv%tová historie atd.

t Jazyky: na v%t#in% #kol se vyu!uje angli!tina, #pan%l#tina, francouz#tina, n%kde dokonce i latina.

t Vysv%d!ení: za rok studia dostanete vysv%d!ení, za krat#í dobu vystaví #kola certifikát o ú!asti.

t Po'adavky: studijní pr&m%r lep#í ne' 2,5, solidní znalost NJ a doporu!ující dopisy z !eské #koly.

t V%t#ina #kol je bu( p"ímo ve m%stech Augsburg, Norimberk, Berlín, Postdam, Wiesbaden,

Frankfurt, Bonn, Kolín nad R$nem, Oldenburg nebo v jejich okolí.

t Pokud nebudete n%!emu rozum%t nebo budete mít problém, v'dy se obra*te na místního koordinátora.

t Na #kolách je kladen d&raz na samostatnou práci, schopnost zjistit si pot"ebné informace, um%t 

správn% prezentovat své my#lenky a práci.

t N%které #koly mají speciální zam%"ení - technické, sociální atd.

JAK SE DOSTANU Z LETI&T' A NÁDRA(Í:

DOPRAVA:

S K)M BUDU STUDOVAT:

V)LETY A AKTIVITY:

ZA*ÁTKY KURZ+ A ROZVRH V)UKY:

P,ÍPLATKY:

D+LE(ITÉ INFORMACE:

CENÍK UBYTOVÁNÍ������������:

$&/¶,�,63;ù�������������

POPIS &KOLY:

Por$ní - Falc
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Cena v K! zahrnuje v"uku, odvoz z leti#t$ do rodiny, základní u!ební materiály a poji#t$ní proti úpadku.

Rangitoto College po%ádá p%edstavení, sportovní 
utkání, ve!ery pro zahrani!ní studenty. Krom$ toho 
se studenti mohou stát !leny r&zn"ch #kolních klub&, 
nap%. Greenpeace, Enviromental Club, World Visi-
on, FairTrade School, Robotics, RFM Radio, Orches-
tra, Chess Club a dal#í. Po skon!ení kurzu m&'ete 
vyrazit na #kolní v"let po Novém Zélandu.

95% student& v'dy tvo%í novozéland#tí studenti. 
Zbytek jsou studenti z (íny, Koreje, N$mecka, Ja-
ponska, Itálie, Chile, Thajska a dal#í.

1.  Registra!ní poplatek ú!tovan" #kolou: 8 170 K!/!tvrtletí, 16 340 K!/pololetí, 32 680 K! na rok. 
2.  Ubytovací poplatek je 6 300 K!. )kolní uniforma stojí cca 400 NZD, kupuje se ve #kole. 
3.  Povinná NZ pojistka student& stojí 2 760 K! na !tvrtletí, 5 040 K! na pololetí a 10 000 K! na rok.
4.  Novozélandské studijní vízum pro pobyty nad 90 dn& Vám rádi zajistíme, stojí  6 550 K!. 
 Registrace NZeTA pro pobyty krat#í 12 t"dn& stojí 890 K!.
5. Poplatek za podrobn" v"pis v"sledk& studia stojí 150 NZD - tento v"pis je nepovinn".
6.  Po!ítejte s dal#ími náklady (kapesné a pom&cky) 8 000 - 10 000 K! m$sí!n$.

Mairangi Bay - Auckland

Organizace !kolního roku a prázdnin: )kolní 
rok za!íná 31.1. a kon!í 8.12.2023. )kolní rok 
má 4 !tvrtletí, odd$lená 2t"denními prázdninami.
M&'ete za!ít 1. !tvrtletím a studovat 1 !tvrtletí, 
pololetí. 3 !tvrtletí nebo cel" rok nebo m&'ete za!ít 
2. !tvrtletím a absolvovat 2 nebo 3. !tvrtletí nebo 
3. !tvrtletím a studovat jedno !tvrletí nebo pololetí.
V"uka probíhá: 9.00 - 10.00, 10.05 - 11:05, 
11.30 - 12:50, 12:55 - 13:35, 14:20 - 15:20 hod.
Nevyu#uje se: B$hem státních svátk& a v dob$ 
#kolních prázdnin.
Termíny #tvrtletí 2023:  
Orienta!ní dny: 31.1., 1.2.2023; 17.7., 18.7.2023.
1. ! tvr t le t í :  2.2.  -  5.4.2023 (10 t"dn& ) .
2. !tvrtletí: 24.4. - 30.6.2023 (10 t"dn&).
3. !tvrtletí: 17.7. - 22.9.2023 (10 t"dn&).
4. !tvrtletí: 9.10. - 8.12.2023 (9 t"dn&).
Studenti Year 11, 12 a 13 skládají od 7.11.2023 
zkou#ky a v tuto dobu se neu!í. 
Termín podání p$ihlá!ky: Nejmén$ 3 m$síce 
p%ed nástupním termínem.

t�QSP�NMÈEFä�PE����EP����MFUSt$ední !kola Nov" Zéland
Rangitoto College  Mairangi Bay - Auckland

Rádi Vám zajistíme letenku (v$t#inou se dv$ma p%e-
stupy) Praha - Auckland - Praha za nejni'#í dostup-
nou cenu.

Odvoz z leti!t% v Aucklandu po p%íletu do hosti-
telské rodiny je zdarma.
Odvoz zp$t je individuální, cca 60 NZD.

ZA&ÁTKY KURZ' A ROZVRH V(UKY:

V(LETY A AKTIVITY:

DOPRAVA:

JAK SE DOSTANU Z LETI)T*:

S K(M BUDU STUDOVAT:

P+ÍPLATKY:

D'LE,ITÉ INFORMACE:

Denn$ 5 lekcí (4 lekce trvají 60 minut, 1 lekce trvá 80 min), po!et lekcí t"dn$ je zpravidla 25.
t Ve t%íd$ je nejvíce 30 student&.
t Year 9, 10 je pro studenty ve v$ku 13, a14 let, studujete 9 p%edm$t&.
t Year 11, 12, 13 je pro studenty od 15 do 17 let. V Year 11, 12 je 6 p%edm$t&, v Year 13 je 5 p%edm$t&.
t Minimální znalost anglického jazyka je low intermediate - mírn$ pokro!ilá.
t Povinné p%edm$ty: Year 9 a 10: angli!tina, matematika, spole!enské v$dy, p%írodní v$dy, cizi jazyk, 
digitální technologie,t$locvik + 3 volitelné p%edm$ty, Year 11 - angli!tina a matematika + 5 voliteln"ch 
p%edm$t&, Year 12 - povinná angli!tina + 5 voliteln"ch p%edm$t&, Year 5 voliteln"ch p%edm$t&
t Jazyky: francouz#tina, #pan$l#tina, !ín#tina, japon#tina, maor#tina, jsou nepovinné.
t Volitelné p%edm$ty: ú!etnictví, obchod a ekonomika, IT a programování, zem$pis, d$jepis, statistika, fyzika, 
chemie, biologie, sociologie, t$lesná v"chova, technologie textilu, technologie potravin, zdravotní vzd$lávání, 
design, herectví, tanec, hudební v"chova, fotografování, multimediální studia, historie um$ní, malování atd. 
Rangitoto má obrovsk" v"b$r p%edm$t&.
t Ragby program for International students: volitelné ragby, jak pro dívky, tak i pro chlapce. Cena za 1. 
!tvrtletí je 9 610 K!, 2. a 3. !tvrtletí 13 640 K!. V"uka obsahuje 1 trénink, 1 lekci teorie a 2 odpolední 
trénínky t"dn$, sobotní zápas a  náv#t$vu profesionálního zápasu jednou za !tvrtletí. 
t�)kola nabízí p%es 40 r&zn"ch sport&: lukost%elba, atletika, badminton, plá'ov" volejbal, curling, fotbal,
golf, judo, karate, p%espolní b$h, petanque, plavání, surfing, tenis, jachting, windsurfing, stolní tenis, soft-
ball a spoustu dal#ích. N$které sporty probíhají pouze v ur!it"ch !tvrtletích!
tKulturní, p$vecké a dramatické krou'ky: hra na klavír a jiné nástroje, zp$v - smí#en",  chlapeck" nebo dív-
!í sbor, tanec -  jazzbalet, hip - hop atd., herectví a divadelní produkce, knihovnictví, kreativní psaní a dal#í.

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2023:

CENÍK KURZ' 2023:

POPIS )KOLY:

Rangitoto College sídlí v Mairangi Bay, st%edostavovském severním p%edm$stí Aucklandu, na 31 
hektarovém pozemku. )kola byla zalo'ena v roce 1956, je modern$ vybavená, má velkou knihovnu, 
informa!ní centrum, multimediální u!ebny, speciální u!ebny pro nejr&zn$j#í p%edm$ty, p%edná#kov" sál 
s 1 500 místy, kvalitní sportovní zázemí (atletická dráha, h%i#t$ a bazén). V 2. a 3. !tvrtletí se m&'ete 
zapsat do rugby programme  (1 fitness training, 1 lekce ragby, 2 odpolední tréninky a 1 sobotní zápas 
t"dn$ a náv#t$va jednoho ligového zápasu za !tvrtletí). )kola má student& ze 62 r&zn"ch zemí. 95% 
student& jsou Novozélan*ané.
Auckland, znám" jako „City of Sails“, je nejv$t#í novozélandské m$sto. Auckland zr v#ech stran obklopují 
mo%e. Auckland má 1,4 milionu obyvatel,. dominantou je v$' Sky Tower, o metr vy##í ne' Eiffelovka..

Kurz/#tvrtletí ��čUWSUMFUÓ ��QPMPMFUÓ !kolní rok

Academic Term 64 970 --- ---

Academic Semester --- 129 940 ---

Academic Year --- --- 259 880

Ubytovací poplatek je 6 300 K#. Ubytování je od soboty do soboty. cena t"dn% noc navíc

Rodina, do 20 minut jízdy MHD, jednol&'kov" pokoj, plná penze 5 040 720

$FTUPWOÓ�BHFOUVSB�*/5"$5���TUVEJVN�W�[BISBOJčÓ�T��S��P��UFM���������������FNBJM��JOGP!JOUBDU�D[�XXX�JOUBDU�D[
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DOPRAVA:

ZA!ÁTKY KURZ" A ROZVRH V#UKY:

V#LETY A AKTIVITY:

Cena v K! zahrnuje v"uku, základní u!ební materiály, záv#re!n" certifikát a poji$t#ní proti úpadku.

M#sto je ideální pro surfování, golf a trekking. %kola 
nabízí celodenní i vícedenní v"lety do okolí White 
Island, Hobbiton, Waitomo Caves, Rotorua, Coro-
mandel a dal$í za cenu 80 - 230 NZD.
M&'ete se také zapojit do r&zn"ch $kolních klub&. 
P(ed za!átkem studia m&'ete absolvovat jazyko-
v" kurz a po skon!ení $koly se v#novat surfování, 
golfu nebo procestovat Ji'ní ostrov.

1.  Registra!ní poplatek ú!tovan" $kolou je 15 750 K!, platí se ka'd" $kolní rok na 1 a' 4 !tvrtletí.
2. Ubytovací poplatek je 4 730 K!.
3. Poplatek Contingency stojí 15 750 K! na !tvrtletí a' pololetí, 23 630 K! na 3 !tvrtletí a 31 500 K!
 na cel" rok a hradí se z n#j povinná $kolní uniforma (mimo obuvi), u!ebnice, pom&cky, sportovní
  v"daje a dal$í náklady. Nevy!erpané náklady se vrací studentovi na konci pobytu.
4.  Povinné NZ poji$t#ní lé!ebn"ch náklad& je 3 150  K! na !tvrtletí, 5 510  K! na pololetí, 7 880 K! 

na 3 !tvrtletí a 9 450  K! na rok.
5.  Novozélandské studijní vízum pro pobyty nad 90 dn& Vám rádi zajistíme, stojí 6 550 K!. Pro jedno 

!tvrtletí je t(eba vy(ídit registraci NZeTA 58 NZD (890 K!). Návod na vy(ízení rádi poskytneme.
6.  Po!ítejte s dal$ími náklady (kapesné, v"lety) cca 8 000 - 10 000 K! m#sí!n#.

Mt. Maunganui

Organizace $kolního roku a prázdnin: 
%kolní rok za!íná 31.1.2024, kon!í 29.11.2024, 
má !ty(i !tvrtletí, která odd#lují 2t"denní prázdniny. 
M&'ete za!ít prvním !tvrtletím a absolvovat jed-
no, dv#, t(i !tvrtletí nebo cel" rok nebo m&'ete za-
!ít druh"m nebo t(etím !tvrtletím a absolvovat jedno 
nebo dv# !tvrtletí. 
V%uka probíhá: 8.45 - 15.10 hod.
Nevyu&uje se: B#hem prázdnin a státních svátk&.
Termíny &tvrtletí: 
1. !tvrtletí: 30.1 - 12.4.2024 (11 t"dn&), 
2. !tvrtletí: 29.4. - 5.7.2024 (10 t"dn&), 
3. !tvrtletí: 22.7. - 27.9.2024 (10 t"dn&),
4. !tvrtletí: 14.10. - 29.11.2024 (7 t"dn&, z toho jen 
2 t"dny v"uky, domácí studenti se od 1.11:2024 
p(ipravují na zkou$ky, zahrani!ní studenti mají 
speciální program obsahující r&zné v"lety a v"uku 
angli!tiny, m&'ete se v#novat golfu nebo surfingu. 
Program m&'ete vyu'ít nebo odlet#t b#hem listopadu 
dom&. Odlet dom& je nejpozd#ji 7.12.2024.
Termín podání p'ihlá$ky: Nejmén# 3 m#síce
p(ed nástupním termínem.

Kurz/&tvrtletí 1 &tvrtletí 2 &tvrtletí 3 &tvrtletí $kolní rok

Academic Year 64 970 129 940 194 910 259 880

Rádi Vám zajistíme letenku (v#t$inou se dv#ma p(e-
stupy) Praha - Auckland (Tauranga) - Praha za nej-
ni'$í mo'nou cenu.

JAK SE DOSTANU Z LETI(T):
Odvoz z leti$t* v Tauranga do Mount Maun-
ganui a zp*t je zdarma.
Odvoz „shuttlebusem“ z leti$t* Auckland do 
Mount Maunganui a zp#t stojí 4 730  K!.

S K#M BUDU STUDOVAT:
95% student& jsou novozéland$tí studenti. V roce 
2019 bylo ze 65 zahrani!ních student& 25 % stu-
dent& z N#mecka, 18 % z Portugalska, 15 % ze 
%pan#lska, 12 % z Itálie atd. )e$tí studenti byli za-
stoupeni jen 3 %.

D"LE+ITÉ INFORMACE:

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2023:

CENÍK KURZ" 2023:

t�QSP�NMÈEFä�PE����EP����MFUSt'ední $kola Nov% Zéland
Mount Maunganui College  Mount Maunganui

P,ÍPLATKY:

POPIS (KOLY:

t 1 lekce trvá 60 minut, po!et lekcí t"dn# je 24 (Year 12, 13) nebo 25 (Year 9, 10, 11).
t Ve t(íd# je nejvíce 28 (obvykle 26) student&.
t Year 9, 10 je pro studenty ve v#ku 14, 15 let, studujete 9 p(edm#t&.
t Year 11, 12, 13 je pro studenty ve v#ku 16, 17 (18) let, studujete 6 p(edm#t&.
t Pokud budete studovat pouze jedno !tvrtletí, nepot(ebujete vízum.
t Minimální znalost anglického jazyka je low intermediate, tedy mírn# pokro!ilá.
t Povinné p(edm#ty: Year 11 - 13: angli!tina, matematika a p(írodní v#dy, ostatní p(edm#ty jsou volitelné, jestli'e
nechcete na NZ maturovat.
t Jazyky: francouz$tina, maor$tina.
t Volitelné p(edm#ty: ú!etnictví, digitální média, ekonomika, herectví, hudební v"chova, tanec, um#ní 
a v"tvarná v"chova, technologie potravin, programování, zahradnictví (Year 11 - 13), chemie (Year 12, 
13), biologie (Year 12, 13), t#lesná v"chova, grafika, zpracování kov&, technologie textilu.
t Outdoor Education:
- pro studenty Year 11, 12 má $kola Mount Maunganui College p(ipraven program Sport Leisure and 
Recreation. Tento program se skládá ze 70% sport& a aktivit a z 30% teorie.
- pro studenty Year 11, 12, 13 má $kola p(ipraven" program Outdoor Education, kde si sportovn# zam#-
(ení studenti m&'ou vyzkou$et spoustu sport& a r&zn"ch aktivit. Tento program je vhodn" pro studenty, 
kte(í se v budoucnu plánují v#novat profesionálním pohybov"m aktivitám. M&'ete si vyzkou$et surfing, 
kayaking, horolezectví, jízdu na horském kole, zú!astnit se akcí jako je Eco-Challange Training Camp, 
Multisport Journey, Adventure Leadership nebo Bushcraft Camp.
t N#které volitelné p(edm#ty se platí zvlá$*: Marine Studies v!etn# PADI potáp#!ského kurzu 700 NZD.

Mount Maunganui College pat(í mezi nejlep$í koedukované státní st(ední $koly na Novém Zélandu. 
Sídlí v krásném letovisku Mount Maunganui, má 1 450 student&, z toho 60 mezinárodních student&. 
Mount Maunganui má 14 000 obyvatel a le'í na v"chodním pob(e'í Severního ostrova, 220 km od 
Aucklandu. Mount Maunganui je nejznám#j$í novozélandské letovisko, jmenuje se podle hory ty!ící se 
na konci dlouhé píse!né kosy, na ní' m#sto stojí. M#sto má krásné plá'e a mo'ské termální lázn*. 
Mount Maunganui má také skv#lé 18 jamkové golfové h(i$t#! )lenství v golfovém klubu pro studenty 
od 16 do 19 let stojí cca 150 NZD na p&l roku a zahrnuje trénink jednou t"dn#. 
.ĜäFUF�TUVEPWBU��KFEOP�EWď�OFCP�UīJ�čUWSUMFUÓ�OFCP�DFMâ�SPL��,F�TUVEJV�KFEOPIP�čUWSUMFUÓ�OF-
QPUīFCVKFUF�WÓ[VN�QSP�EFMÝÓ�TUVEJVN�CVEFUF�QPUīFCPWBU�TUVEFOUTLÏ�WÓ[VN�T�KFIPä�[BKJÝUďOÓN�
7ÈN�SÈEJ�QPNĜäFNF� O !esk"ch letních prázdninách m&'ete studovat jedno !tvrtletí  na st(ední $ko-
le na Novém Zélandu nebo si dop(ejte první nebo druhé pololetí!

6CZUPWÈOÓ�KF�PE�OFEďMF�QīFE�[BčÈULFN�TUVEJB�EP�TPCPUZ�QP�VLPOčFOÓ� cena t%dn* noc navíc

3PEJOB�jednol&'kov" pokoj, sdílená koupelna, plná penze, blízko $koly a plá'e 4 910 700

$FTUPWOÓ�BHFOUVSB�*/5"$5���TUVEJVN�W�[BISBOJčÓ�T��S��P��UFM���������������FNBJM��JOGP!JOUBDU�D[�XXX�JOUBDU�D[
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DOPRAVA:

ZA!ÁTKY KURZ" A ROZVRH V#UKY:

V#LETY A AKTIVITY:

Cena v K! zahrnuje st"edo#kolskou v$uku, základní u!ební materiály, záv%re!n$ certifikát a poji#t%ní proti úpadku CK.

M%sto je ideální pro placht%ní, jízdu na horském 
kole, surfování, golf, trekking, jízdu na koni. &kola 
nabízí celodenní i vícedenní v$lety do okolí White 
Island, Hobbiton, Waitomo Caves, Rotorua, Coro-
mandel a dal#í za cenu 80 - 200 NZD.
Po skon!ení #koly se m'(ete v%novat surfování, gol-
fu nebo procestovat Ji(ní ostrov, pokud Vám v dob% 
ukon!ení kurzu bude 18 let.

1.  Registra!ní poplatek ú!tovan$ #kolou je 19 690 K!, ubytovací poplatek ú!tovan$ #kolou 5 510 K!.
2.  &kolní uniforma a dal#í pom'cky stojí cca 600 NZD. P"íplatek za speciální dietu je 160 K! t$dn%.
3.  Povinné NZ poji#t%ní lé!ebn$ch náklad' je 2 280 K! na !tvrtletí, 4 570 K! na pololetí, 6 850 K! 

na t"i !tvrtletí a 9 450 K! na rok.
4.  Novozélandské studijní vízum pro pobyty nad 90 dn' Vám rádi zajistíme, stojí 6 550 K!. Pro studi-

um na krat#í dobu je t"eba vy"ídit registraci NZeTA (890 K!).
5.  Po!ítejte s dal#ími náklady (kapesné a pom'cky) cca 200 - 300 NZD m%sí!n%.

Kerikeri

Organizace $kolního roku a prázdnin: 
&kolní rok za!íná 1.2.2024, kon!í 29.11.2024, 
má 4 !tvrtletí, která odd%lují 2t$denní prázdniny. 
M'(ete za!ít 1. !tvrtletím a absolvovat jedno, dv% 
nebo t"i !tvrtletí, nebo cel$ rok, nebo m'(ete za!ít 
3. !tvrtletím a absolvovat jen 3. !tvrtletí nebo druhé 
pololetí.
V%uka probíhá: 9.00 - 9.55, 10.00 - 10.55, 
11.20 - 12.15, 12.20 - 13.15, 14.00 - 15.00 hod.
Nevyu&uje se: B%hem prázdnin a státních svátk'.
Termíny &tvrtletí: 
1. !tvrtletí: 1.2. - 12.4.2024 (11 t$dn'), 
2. !tvrtletí: 29.4. - 5.7.2024 (10 t$dn'), 
3. !tvrtletí: 22.7. - 27.9.2024 (10 t$dn'),
4. !tvrtletí: 14.10. - 29.11.2024 (7 t$dn' v$uky, pak 
se domácí studenti p"ipravují na zkou#ky).
Zahrani!ní studenti zkou#ky neskládají, #kola pro 
n% p"ipravuje program (v$lety a aktivity). Program 
m'(ete vyu(ít nebo odlet%t na konci listopadu dom'. 
Odlet dom' je nejpozd%ji 9.12.2024.
Termín podání p'ihlá$ky: Nejmén% 3 m%síce
p"ed nástupním termínem.

Rádi Vám zajistíme letenku (v%t#inou se dv%ma p"e-
stupy) Praha - Auckland (Kerikeri) - Praha za nejni(-
#í dostupnou cenu.

JAK SE DOSTANU Z LETI(T):
Odvoz z leti$t* Kerikeri do ubytování je zdar-
ma. Z Aucklandu létají do Kerikeri 3 i více let' 
denn%, let trvá 50 minut.

S K#M BUDU STUDOVAT:
95% student' jsou novozéland#tí studenti. V roce 
2019 bylo ve #kole 70 zahrani!ních student', 
v%t#inou z Asie a Latinské Ameriky.

D"LE+ITÉ INFORMACE:

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2023:

CENÍK KURZ" 2023:

t�QSP�NMÈEFä�PE����EP����MFUSt'ední $kola Nov% Zéland
Kerikeri High School  Kerikeri

P,ÍPLATKY:

POPIS (KOLY:

t 1 lekce trvá 55 minut, po!et lekcí t$dn% je 24 (Year 12, 13) nebo 25 (Year 9, 10, 11).
t Ve t"íd% je nejvíce 30 student'.
t Year 9, 10 je pro studenty ve v%ku 14, 15 let, studujete 9 p"edm%t' (year 9) a 8 (year 10) p"edm%t'.
t Year 11, 12, 13 je pro studenty ve v%ku 16, 17 (18) let, studujete 6 (year 11, 12) a 5 (year 13) p"edm%t'.
t Pokud budete studovat pouze jedno !tvrtletí, nepot"ebujete vízum, jen registraci NZeTa (890 K!).
t Minimální znalost anglického jazyka je low intermediate, tedy mírn% pokro!ilá.
t Povinné p"edm%ty: Year 9 - 10: angli!tina, matematika, p"írodní v%dy, spole!enské v%dy, t%locvik,
;   Year 11 angli!tina a matematika, Year 12 pouze angli!tina, Year 13 pouze volitelné p"edm%ty.
t Jazyky: #pan%l#tina, maor#tina.
t Volitelné p"edm%ty: matematika, statistika, chemie, fyzika, biologie, robotická technologie, automotive 
studies, strojírenství, digitální technologie, podnikové "ízení, ekonomika, turistika, pohostinství, zem%pis, 
d%jepis, sociální studia, um%leck$ design, grafick$ design, fotografie, malba, herectví, hudba.
t Sporty: #kola Kerikeri nabízí pro své studenty bohaté sportovní vy(ití, studenti si mohou vybrat nap": 
atletika, badminton, basketbal, netbal, softbal, volejbal, futsal, Ki-O-Rahi (maorská házená), rugby, 
pozemní hokej, kriket, orienta!ní b%h, plavání, tenis, stolní tenis, triatlon.
Poplatek za sporty je 20 - 200 NZD v závislosti na daném sportu.
t &kola také nabízí Academic Plus Adventure Activities, m'(ete si vybrat placht%ní Sailling (3 000 
NZD za 2 !tvrtletí), horská kola - Mountain Bike (1 250 NZD za 1 !tvrtletí), Surfing (1 250 NZD za 
1 !tvrtletí) a jízdu na koni - Equestrian (1 250 NZD za jedno !tvrtletí). Tyto akademie probíhají 9x za 
jedno !tvrtletí, ve !tvrtek nebo v pátek. V#echny akademie probíhají ve v#ech !tvrtletích.

Kerikeri High School sídlí v m%ste!ku Kerikeri v subtropické provincii Northland. &kolu nav#t%vuje cca   
1 500 student', z toho 70 zahrani!ních. Northland je krásná lesnatá oblast se spoustou zátok Krom% 
standardních p"edm%t' m'(ete mít p"edm%ty jako placht%ní, jízdu na horsk$ch kolech, surfování nebo 
jízdu na koni. Studenti Kerikeri pravideln% vyhrávají plachta"ské sout%(e. &kola má 30 plachetnic, v$u-
ka probíhá na jeze"e Manuwai a v zátoce Bay of Islands.
Areál #koly zabírá 9 hektar', má blok pro v$uku matematiky a p"írodních v%d, blok pro v$uku ekonomiky 
a spole!ensk$ch v%d, blok, kde se vyu!uje va"ení, dále t%locvi!nu, velkou aulu, knihovnu, technologick$ 
blok, budovu pro v$uku herectví a hudby, maorské centrum, 25metrov$ bazén a skokansk$ bazén, 
tenisové kurty.
Kerikeri má 15 000 obyvatel, je to oblíbené letovisko v Bay of Islands, 240 km severn% od Aucklan-
du. Kerikeri má subtropické podnebí, lesy, jezera, pís!ité plá(e s !istou vodou a 144 v%t#inou neobyd-
len$ch ostr'vk'. Kerikeri je proslulé p%stováním ovoce a zeleniny, v oblasti je n%kolik vinhrad'. V oblas-
ti jsou dv% botanické zahrady, Palmco a Wharepuke Gardens. K proslul$m vodpád'm Rainbow Falls 
vede stezka bu#í, za 90 minut se dostanete k vodpoád'm.
V oblasti Northland se p%stují citrusy, avokáda, olivy, chovají krávy a ovce a d'le(ité je lesnictví, rybá"ství 
a turistika. Kerikeri má leti#t%, z Aucklandu létají nejmén% t"i lety denn%.

Kurz/&tvrtletí ��čUWSUMFUÓ 2 &tvrtletí 3 &tvrtletí $kolní rok

Academic Year 74 990 141 640 208 290 266 620

Ubytování je od ned*le p'ed za&átkem studia do soboty po ukon&ení. cena t%dn* noc navíc

Rodina, jednol'(kov$ pokoj, sdílená koupelna, plná penze, dieta stojí 160 K! t$dn% 4 710 680
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---

Cena v K! zahrnuje st"edo#kolskou v$uku, základní u!ební materiály, odvoz z leti#t% Nelson do ubytování a zp%t, záv%re!n$ certi-
fikát a poji#t%ní proti úpadku.

Nayland College nabízí st"edo#kolák&m spoustu 
v$let& a aktivit pro voln$ !as. M&'ete vyu'ít letní 
a zimní kempy, zú!astnit se v$let& do Wellingtonu 
a v$let& souvisejících s v$ukou zem%pisu a dal#ích.
P"ed za!átkem studia m&'ete absolvovat jazykov$ 
kurz a po skon!ení #koly se zam%"it na slo'ení zkou#-
ky IELTS nebo se vydat na #kolou organizovan$ v$-
let po Ji'ním nebo Severním ostrov%.

1.  Registra!ní poplatek ú!tovan$ #kolou je 8 660 K!.
2.  Povinné NZ poji#t%ní lé!ebn$ch náklad& je 2 210 K! na !tvrtletí, 4 410 K! na pololetí, 6 620 K! na t"i 

!tvrtletí, 8 820 K! na rok. Vládní da( (Government Levy) stojí 170 K! t$dn%.
3.  Uniforma stojí cca 400 NZD, platí se na míst%. 
4.  Novozélandské studijní vízum pro pobyty nad 90 dn& stojí 6 550 K!. Pro studium na krat#í dobu je 

t"eba vy"ídit registraci NZeTA (890 K!).
5.  Po!ítejte s dal#ími náklady (kapesné a pom&cky) cca 8 000 - 10 000 K! m%sí!n%.

Nelson

Nevyu!uje se: B%hem prázdnin a státních svátk&.
V"uka probíhá: v%t#inou od 8.50 - 15.10 hod.
Organizace #kolního roku a prázdnin: 
)kolní rok za!íná na konci ledna, kon!í v polovin% 
prosince a má 4 !tvrtletí odd%lená 2 t$dny prázdnin. 
M&'ete za!ít 1. !tvrtletím a absolvovat jedno !tvrtletí, 
dv% !tvrtletí, t"i !tvrtletí nebo cel$ rok nebo m&'ete 
za!ít 3. !tvrtletím a absolvovat jen 3. !tvrtletí nebo 
celé druhé pololetí.
Termíny !tvrtletí: 
1.2. - 12.4.2024 (11 t$dn&), 
29.4. - 5.7.2024 (10 t$dn&), 
22.7. - 27.9.2024 (10 t$dn&),
14.10. - 13.12.2024 (9 t$dn&), v$uka kon!í 
5.11.2024. Záv%re!né zkou#ky probíhají od 6.11. - 
2.12.2024. Zahrani!ní studenti zkou#ky neskládají, 
#kola pro n% organizuje zdarma program slo'en$ z 
angli!tiny a r&zn$ch aktivit a v$let&. Program m&'e-
te vyu'ít nebo odlet%t na za!átku listopadu dom&.
Termín podání p$ihlá#ky: Nejmén% 3 m%síce
p"ed nástupním termínem.

Kurz/!tvrtletí 1 !tvrtletí 2 !tvrtletí 3 !tvrtletí #kolní rok

Academic Year 98 940 139 970 209 950 279 930

Rádi Vám zajistíme letenku (v%t#inou se dv%ma p"e-
stupy) Praha - Auckland - Praha za nejni'#í mo'-
nou cenu. A následnou letenku Auckland - Nel-
son - Auckland.

Odvoz z leti#t% v Nelsonu do ubytování a zp%t 
je zdarma. Studenty v%t#inou vyzvedávají p"ímo 
hostitelské rodiny.

V%t#inu student& tvo"í novozéland#tí studenti. Ve #ko-
le studuje cca 5% student& z N%mecka, Japonska, 
Brazílie, Norska, Portugalska, )v$carska, Francie, 
)pan%lska, Thajska, Chile atd.

t�QSP�TUVEFOUZ�PE����EP����MFUSt$ední #kola Nov" Zéland
Nayland College  Nelson

DOPRAVA:

ZA&ÁTKY KURZ' A ROZVRH V(UKY:

V(LETY A AKTIVITY:

JAK SE DOSTANU Z LETI)T*:

S K(M BUDU STUDOVAT:

P+ÍPLATKY:

D'LE,ITÉ INFORMACE:

t 1 lekce trvá 60 minut, po!et lekcí t$dn% je 24 - 26.
t Ve t"íd% je nejvíce 30 student&.
t Year 9, 10 je pro studenty ve v%ku 14, 15 let, studujete 8 p"edm%t&.
t Year 11, 12, 13 je pro studenty ve v%ku 16, 17 (18) let, studujete 6 p"edm%t&.
t Pokud budete studovat pouze jedno !tvrtletí, nepot"ebujete vízum.
t Minimální znalost anglického jazyka je low intermediate - mírn% pokro!ilá. )kola p$ipravuje zahra-
ni!ní studenty k mezinárodn% uznávané zkou#ce IELTS!
t Povinné p"edm%ty: pouze angli!tina, ale #kola doporu!uje matematiku a p"írodní v%dy, ostatní p"ed-
m%ty jsou volitelné, jestli'e nechcete na NZ maturovat.
t Jazyky: francouz#tina, #pan%l#tina, japon#tina, maor#tina.
t Volitelné p"edm%ty: matematika a statistika, fyzika, biologie, chemie, pr&mysl, sociologie, zem%pis, 
d%jepis, psychologie, pohostinství a turistika, ekonomika a obchod, právo, ú!etnictví, malování, tiska"-
ství, design, fotografování, hudba, tanec, herectví, technologie textilu, móda a od%vnictví, grafika, sta-
vebnictví, t%lesná v$chova, automobilov$ pr&mysl, námo"nictví a dal#í.
t Sporty: basketbal, fotbal, netbal, volejbal, rugby, kriket, b%h, tenis, atletika, badminton, jízda na hor-
ském kole, golf, ly'ování, placht%ní, plavání, stolní tenis a mnohé jiné.
Studenti Naylandu se pravideln% ú!astní r&zn$ch sportovních sout%'í.
t Outdoor Education: pro sportovn% zalo'ené studenty nabízí #kola po cel$ rok tzv. Outdoor Educati-
on, kde si m&'ete vyzkou#et tábo"ení v p"írod% (1x tábo"ení na 3 dny b%hem !tvrtletí, jízdu na horském 
kole, v$lety do jeskyní, nebo t"eba i n%kolikadenní v$lety do p"írody spojené se sout%'emi a sporty).
t Hudba, um%ní a #kolní kluby: #achy, nábo'enství, tanec, debatní krou'ek, Jazz Band, jazykov$ klub, 
hra na hudební nástroj ve #kolním orchestru, sborov$ zp%v, Shakespeare Team, r&zné sportovní kluby: 
gymnastick$, moderní tanec, atletick$, rugby a dal#í.

CENÍK UBYTOVÁNÍ�����:

CENÍK KURZ'�����:

POPIS )KOLY:

Nayland College sídlí cca 7 km od centra Nelsonu, kousek od nádherné plá'e Tahuna Beach, v mo-
dern% vybaveném areálu. Tato koedukovaná #kola má 700 po!íta!&, 2 velké t%locvi!ny, venkovní ba-
zén, tenisové kurty, ragbyové h"i#t%, herecké a hudební zku#ebny, specializované u!ebny a dílny.
Nelson má 50 800 obyvatel, le'í na severním pob"e'í Ji'ního ostrova, blízko národního parku 
Abela Tasmana a oblasti Marlborough s nádhern$m !lenit$m pob"e'ím a sv%toznám$mi vini-
cemi. Novozélan-ané pova.ují Nelson za nejlep#í místo k .ivotu na Novém Zélandu.
Nelson je bezpe!né, kosmopolitní a 'ivé m%sto s krásn$mi plá'emi a slune!n$m po!asím. V okolí Nelsonu 
jsou sady, vinice, lesy. Nelson má ru#n$ kulturní 'ivot - jazzov$ festival, festival pou#t%ní drak& a regata, 
festival komorní hudby, maorské kuchyn%  dal#í kulturní akce. Ka'dou sobotu se koná trh.

Ubytování je v%t#inou od Ne p$ed za!átkem kurzu do So po ukon!ení kurzu. cena t"dn% noc navíc

Rodina, jednol&'kov$ pokoj, sdílená koupelna, plná penze, WiFi zdarma 4 880 700
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P!íjmení  Jméno    Titul Pohlaví

Datum narození Místo narození Národnost St. p!íslu"nost

Po"tovní adresa v#etn$ PS%

Mobil                                                                  E-mail

Jméno, adresa a tel. nejbli&"ího p!íbuzného

Jste ku!ák?             ano             ne Dr&íte dietu?            ano            ne Jestli&e ano, jakou

Trpíte alergií?   ano   ne Jestli&e ano, jakou

Va"e znalost cizího jazyka (stupnice 1 - 10)

Stál' zákazník   ano   ne Jestli&e ano, uve(te "kolu a rok

Dokumenty ke kurzu po"lete na tento e-mail nebo na tuto adresu

Souhlasím s poskytnutím svého telefonního #ísla a emailové adresy "kole                      ano                   ne  

Po&adujete zdravotní a cestovní poji"t$ní UNIQA - cena 42 K# za den              ano            ne
Po&adujete poji"t$ní na storno - cena 85 K# za den (poji"t$ní UNIQA v cen$) - krytí do 64 000 K#              ano            ne
Po&adujete poj. na storno, poj. karantény - cena 111 K# za den (poji"t$ní UNIQA v cen$) - krytí do 64 000 K#            ano            ne
Po&adujete poji"t$ní na storno - cena 127 K# za den (poji"t$ní UNIQA v cen$) - krytí do 130 000 K#             ano            ne
Po&adujete poj. na storno, poj. karantény - cena 153 K# za den (poji"t$ní UNIQA v cen$) - krytí do 130 000 K#         ano            ne

Název "koly                                                                                               M$sto                                    Zem$

Název kurzu                                                                                              Po#et lekcí t'dn$                    Jazyk

Za#átek (obvykle pond$lí)                     Konec (obvykle pátek)                                  Po#et t'dn)

Typ ubytování Typ pokoje Typ stravování

Za#átek Konec Po#et t'dn)

(noci navíc, d!ív$j"í p!íjezd, pozd$j"í odjezd, víza, vlastní koupelna aj.)

Zajist$te mi dopravu           ano                ne         Jestli&e ano, tak                  autobusovou          leteckou

Dopravu si zajistím sám                   ano                 ne

Datum odjezdu na kurz Datum odjezdu z kurzu

Místo odletu nebo odjezdu

Po&aduji odvoz: P!i p!íjezdu            ano    ne    P!i odjezdu             ano   ne

Druh návazné dopravy                    autobus           odvoz organizovan' "kolou             jin' (uve(te)

Jméno/název plátce

Adresa v#etn$ PS%

Telefon e-mail  

I% DI%

Fakturu za"lete na e-mail   ú#astníka kurzu   plátce       jin' e-mail (napi"t$ jej ní&e)

Jin' email

Kde jste se o nás dozv$d$li?   veletrh   tisk         rozhlas          internet          od znám'ch          jiné:

Cestovní agentura INTACT - studium v zahrani#í, s.r.o. nakládá s informacemi, které se t'kají jejích zákazník) a které p!edstavují tzv. osobní údaje, ve smyslu Na!ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

P!ihlá"ka ode"lete, prosím, na e-mail: objednavky@intact.cz
     info@intact.cz

OSOBNÍ ÚDAJE (P!íjmení a jméno vypl#te podle údaj$ v cestovním dokladu)

POJI%T&NÍ UNIQA

ÚDAJE O KURZU

UBYTOVÁNÍ

SLU'BY ZA P(ÍPLATKY A ZVLÁ%TNÍ PO'ADAVKY

DOPRAVA

PLATBA (vypl#ujte, jestli)e plátce kurzu není toto)n* s ú+astníkem)



P!íjmení a jméno. Vypl*te p!íjmení a jméno p!esn$ podle údaj) v cestovním dokladu, na kter' vycestujete (pas, ob#ansk' pr)kaz).
Po"tovní adresa. Uve(te Va"i po"tovní adresu k zasílání korespondence, na které se zdr&ujete.
Jméno, adresa a telefon nejbli)"ího p!íbuzného. Po&adujeme pro p!ípad, &e by bylo nutné informovat Va"i rodinu o ne#ekan'ch problémech (nap!íklad 
zdravotních) b$hem Va"eho pobytu v zahrani#í.
Dr)íte dietu (Jakou?). Krom$ zdravotní diety uve(te nap!. jste-li vegetarián, nejíte-li ur#ité potraviny apod.; tyto údaje jsou d)le&ité pro v'b$r hostitelské 
rodiny. V$t"ina "kol poskytuje dietu za p!íplatek.
Va"e znalost cizího jazyka. Ohodno+te svoje znalosti známkou od 1 do 10, p!i#em& 1 je praktická neznalost jazyka, známka 10 vyjad!uje znalost blí&ící 
se rodilému mluv#ímu (viz Jazyková úrove* student) - www.intact.cz).
Stál* zákazník. Za"krtn$te ANO, pokud jste se zú#astnili Vy, nebo n$kdo z Va"í rodiny s INTACTem jazykového kurzu a zaslali nám jeho hodnocení, p!ipi"te 
název "koly a rok, kdy jste kurz absolvovali. Stál' zákazník má nárok na slevu 2 % z ceny kurzovného.
Dokumenty ke kurzu zasíláme na e-mail klienta pokud je plnolet', pokud je mlad"í 18 let, dokumentace se zasílá na e-mail rodi#) #i zákonn'ch zástupc). 
Po"tou je dokumentace zasílána pouze v p!ípad$ nutnosti doru#ení originálních dokument) ze "kol #i víz nebo na vy&ádání. Dokumentace je zasílána 
nejpozd$ji v t'dnu p!ed odjezdem na jazykov' kurz.

Poji"t,ní UNIQA není zahrnuto v cen$ kurzu, stojí 42 K# na den, za"krtn$te ANO nebo NE.
Pojistka poji"+ovny UNIQA je komplexní zdravotní a cestovní poji"t$ní s velmi vysok'm krytím.
Zahrnuje nap!íklad: poji"t$ní lé#ebn'ch v'loh a asisten#ních slu&eb do 7 000 000 K#, poji"t$ní smrti následkem úrazu do 300 000 K#, poji"t$ní trval'ch 
následk) úrazu do 600 000 K#, poji"t$ní odpov$dnosti za "kodu na zdraví a v$ci t!etí osoby do 5 000 000 K#, poji"t$ní zavazadel do 15 000 K#. 
Po)aduji poji"t,ní na storno. Poji"t$ní storna není zahrnuto v cen$ kurzu, je mo&né ho objednat za p!íplatek 85 nebo 127 K# na den. V cen$ tohoto 
poji"t$ní je i zdravotní a cestovní poji"t$ní UNIQA. Nelze jej zajistit samostatn, bez zdravotního a cestovního poji"t,ní UNIQA. Poji"+ovna poskytne 
poji"t$nému pln$ní do v'"e 80 % vznikl'ch náklad) spojen'ch se zru"ením ú#asti na zájezdu, maximáln$ do v'"e 64 000 K# za 85 K# na 1 den pobytu 
nebo maximáln$ do v'"e pln$ní 130 000 K# za 127 K# na 1 den pobytu.
Storno musí b't prokazateln$ zasláno e-mailem nebo doporu#en'm dopisem nejpozd$ji 24 hodin ode dne, kdy nastala neschopnost cestování.
Storno lze p!iznat z d$vodu smrti poji"t$ného, jeho man&ela/man&elky, druha/dru&ky, dít$te nebo rodi#) nebo akutního onemocn$ní jmenovan'ch osob, 
z d)vodu vloupání do bytu poji"t$ného nebo z d)vodu &ivelné události v jeho byt$, v d)sledku po&áru nebo povodn$.
Storno nelze p!iznat z d)vodu zhor"ení nemoci, se kterou se poji"t$n' lé#il p!ed uzav!ením pojistky, z pracovních d)vod) nebo po nástupu klienta na kurz.

Za+átek a Konec kurzu je uveden v popisu ka&dého kurzu. Kurzy obvykle za#ínají v pond$lí a kon#í v pátek.

Typ ubytování: rodina (Standard nebo Executive), apartmán apod., viz popis ubytování. U Montrealu uve(te, zda anglicky nebo francouzsky mluvící rodina. 
Chcete-li kurz bez ubytování, rádi Vám vyhovíme.
Typ pokoje: jednol)&kov', dvoul)&kov', vícel)&kov', viz popis ubytování.
Typ stravování: uve(te, zda chcete pobyt se snídaní, polopenzí, plnou penzí nebo se budete stravovat sami - viz popis ubytování.
Za+átek ubytování je datum p!íjezdu do rodiny, koleje, hotelu, hostelu nebo ubytovny. Ubytování obvykle za#íná v ned$li nebo v sobotu p!ed za#átkem kurzu, viz kolonka 
“Ubytování” v popisu ka&dého kurzu. Za d!ív$j"í p!íjezd se platí noc navíc. Pokud p!ijedete do dané zem$ d!íve, uve(te v rubrice Zvlá"tní po&adavky “D!ív$j"í p!íjezd”.
Konec ubytování je datum odjezdu z rodiny, koleje, hotelu, hostelu nebo ubytovny. Ubytování obvykle kon#í v sobotu nebo v ned$li po ukon#ení kurzu, za pozd$j"í 
odjezd se platí noc navíc, viz kolonka Ubytování v popisu ka&dého kurzu. Pokud z)stanete v dané zemi déle, uve(te v rubrice Zvlá"tní po&adavky “Pozd$j"í odjezd”.

Uve-te, prosím, jestli)e chcete p!iobjednat n,jakou nabízenou slu)bu, která není zahrnuta do ceny kurzu. Nap!.:
- Noci navíc, d!ív,j"í p!íjezd, pozd,j"í odjezd (jestli)e chcete v dané zemi z$stat déle ne) 1 den po ukon+ení kurzu) apod.
- Vlastní koupelna, ubytování typu Executive, WiFi v rodin, - podle nabídky.
- Víza. USA a Kanada (studentské vízum), Austrálie, Rusko, Nov' Zéland (pro pobyty nad 90 dní), Kuba, %ína.
- Cestovní registrace. Nov' Zéland (NZeTA), Kanada (eTA), USA (ESTA).
- Program pro voln* +as - v'lety, potáp$ní atd. dle nabídky "koly.
- Typ rodiny - bezd$tná, bez domácích zví!at, s mal'mi d$tmi apod.
 Spln$ní po&adavk) ohledn$ rodiny nem)&eme zaru#it, ale pokusíme se je splnit.

Plátce. Údaje vypl*ujte, jestli&e plátce kurzu není toto&n' s ú#astníkem.
Fakturu za"lete na e-mail. Zatrhn$te po&adovanou variantu, pokud zvolíte “jinou adresu”, vypi"te ji do p!íslu"né kolonky.

Uvádíme vysv,tlivky
pouze k n,kter*m kolonkámVysv,tlivky k vypl#ování p!ihlá"ky

Zajist,te mi dopravu, za"krtn$te autobusovou nebo leteckou.
Dopravu si zajistím sám. Pokud si letenku nebo jízdenku zaji"+ujete sami, prosíme o v'pis rezervace letenky nebo jízdenky z kancelá!e, kde jste si dopravu 
rezervovali. Letenku ani jízdenku si ale nekupujte, dokud nebudeme mít potvrzeno, &e Vás "kola ke kurzu p!ijme! Bez v'pisu nem)&eme zajistit p!ípadn' 
odvoz z leti"t$ nebo nádra&í do ubytování a nem)&eme zaru#it, &e hostitelská rodina bude v dob$ Va"eho p!íjezdu doma.
Datum odjezdu z kurzu je obvykle sobota nebo ned$le po ukon#ení kurzu. Pokud chcete v dané zemi z)stat po ukon#ení kurzu a cestovat, uve(te do 
zvlá"tních po&adavk) Pozd,j"í odjezd. Upozor*ujeme, &e del"í ubytování m)&eme zajistit pouze u n$kter'ch "kol nejdéle v"ak t'den po ukon#ení kurzu.
Místo odletu nebo odjezdu na kurz je obvykle #eské m$sto, odkud nastoupíte cestu na kurz. Autobusové jízdenky do Velké Británie doká&eme zajistit
z Brna, Prahy nebo Plzn$, letenky z Prahy, Brna, p!ípadn$ z Vídn$, Mnichova nebo Frankfurtu.
Po)aduji návaznou dopravu  - p!i p!íjezdu do místa kurzu. Za"krtn$te, prosím, ANO nebo NE dle nabídky v rubrice Doprava.
   - p!i odjezdu na leti"t$ nebo nádra&í. Za"krtn$te, prosím, ANO nebo NE dle nabídky v rubrice Doprava.
Druh návazné dopravy - za"krtn$te variantu, která Vám nejvíce vyhovuje, viz rubrika Doprava.

OSOBNÍ ÚDAJE

POJI%T&NÍ UNIQA

ÚDAJE O KURZU

UBYTOVÁNÍ

SLU'BY ZA P(ÍPLATKY A ZVLÁ%TNÍ PO'ADAVKY

DOPRAVA

PLATBA



I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní vztah mezi INTACT - studium v zahrani!í, s.r.o. 
a zákazníkem p"i sjednávání a !erpání slu#eb se "ídí 
smlouvou o zájezdu, v p"ípadech neobsa#en$ch ve smlou-
v% o zájezdu se "ídí ust. § 2521 a násl. zákona 89/2012.

II. Ú!ASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
Ú!astníky smluvního vztahu p"i poskytování slu#eb na 
zájezdech INTACTu jsou:
1. Cestovní agentura INTACT - studium v zahrani!í, s.r.o., 
zastupující  po"adatele Languages Plus Taalreizen B.V. 
Duivendrecht, Joop Geesinkweg 901 - 999, 1114 AB 
Amsterdam, Nizozemí, dále INTACT.
2. Zákazníci, kter$mi mohou b$t v&echny fyzické osoby 
star&í 18 let a právnické osoby, je# mají zp'sobilost 
k právním úkon'm, dále Zákazník.

III. Ú!ASTNÍCI ZÁJEZDU
Ú!astníky zájezdu mohou b$t v&echny fyzické osoby od 
4 let, osoby ve v%ku 4 - 18 let jen se souhlasem jejich 
zákonného zástupce.

IV. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi INTACTem a Zákazníkem vzniká 
podepsáním smlouvy o zájezdu, její# nedílnou sou!ástí 
jsou tyto V&eobecné podmínky nebo uhrazením faktury. 
Smlouva a faktura bude Zákazníkovi zaslána a# po 
potvrzení ú!asti ú!astníka na zájezdu zahrani!ní &kolou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Smluvní ceny zájezd' jsou uvedeny na  www.intact.cz. 
2. INTACT si vyhrazuje právo m%nit ceny zájezd', jestli#e 
n%která m%na podle kurzu (NB v den vyhotovení cenové 
kalkulace vybo!í z kurzového rozp%tí, které je uvedeno 
na www.intact.cz, nebo jestli#e p"ed dnem fakturace 
&kola zm%ní ceny.
3. Zákazník je povinen uhradit fakturovanou !ástku do 
doby splatnosti.
4. (ástku lze uhradit bankovním p"evodem, slo#ením 
!ástky v hotovosti v kterékoliv pobo!ce banky Moneta 
Money Bank p"ímo na ú!et INTACTu, nebo hotov%. P"i 
úhrad% ze zahrani!ního ú!tu je Zákazník povinen zadat 
platbu tak, aby na ú!et INTACTu p"i&la celá fakturovaná 
!ástka (platba v CZK a poplatky typu OUR).
5. INTACT si ú!tuje nevratnou od!itatelnou zálohu na 
objednání zájezdu ve v$&i 5 000 K! (u vybran$ch 
&kol 10 000 K!). Po úhrad% zálohy za!ne INTACT 
zájezd vy"izovat. Záloha bude vrácena pouze v p"í-
pad% nep"ijetí ú!astníka &kolou nebo uzav"ení &koly.
6. V dob% 1 m%síc a# 2 t$dny p"ed nástupem na zájezd 
INTACT ú!tuje tuto zálohu ve v$&i 10 000 - 15 000 K!.
7. P"i obdr#ení p"ihlá&ky v dob% krat&í ne# 2 t$dny p"ed 
plánovan$m odjezdem je záloha na objednání ve v$&i 
100 % celkové p"edpokládané ceny zájezdu.
8. INTACT má právo fakturovat zálohu na letenky nebo  
jízdenky, jejich# cenu Zákazníkovi vyú!tuje po zakoupení 
letenky nebo jízdenky. 

VI. V"EOBECNÁ USTANOVENÍ
Ú!astník zájezdu, kter$ b%hem cesty nebo pobytu poru&í 
zákonné p"edpisy nav&tíveného státu, nebo nerespektuje 
nápl) a pravidla zájezdu, m'#e b$t vylou!en bez nároku 
na náhradu nevy!erpan$ch slu#eb podle specifick$ch 
podmínek dané zem% nebo &koly.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
- ZÁKAZNÍK:
1. K práv'm Zákazníka pat"í zejména:
a) vy#adovat poskytnutí slu#eb zahrnut$ch do zájezdu 
a jeho ceny,
b) b$t seznámen se v&emi p"ípadn$mi zm%nami v zájezdu, 
rozsahu slu#eb a ceny,
c) právo b$t poji&t%n a b$t informován o rozsahu poji&t%ní,
d) kdykoliv p"ed zapo!etím zájezdu od smlouvy odstou-
pit za spln%ní stornovacích podmínek,
e) právo na reklamaci p"ípadn$ch vad slu#eb, viz bod IX,
f) právo vy#adovat od INTACTu pot"ebné informace 
o okolnostech a nále#itostech slu#eb.
2. K základním povinnostem Zákazníka pat"í:
a) zaplatit INTACTu sjednanou cenu kurzu ve sjednané 
v$&i a lh't%,
b) poskytnout INTACTu nezbytnou sou!innost, které je 
t"eba k "ádnému zaji&t%ní slu#eb,

c) pravdiv% a úpln% vyplnit p"ihlá&ku a p"edlo#it doklady 
pot"ebné k zaji&t%ní po#adovan$ch slu#eb,
d) sd%lovat INTACTu v!as své stanovisko k p"ípadn$m 
zm%nám v podmínkách a obsahu zájezdu,
e) obstarat ú!astníkovi zájezdu platn$ cestovní doklad 
(pas, ob!ansk$ pr'kaz, p"ípadn% vízum) a zajistit, aby 
m%l takov$ doklad b%hem zájezdu,
f) p"ípadné storno ú!asti na zájezdu provést písemnou 
formou. Jestli#e písemná nebo e-mailová zpráva o stornu 
dorazí v den pracovního volna nebo v den státního svát-
ku nebo dorazí v pracovní den po 16.00 hod., pak je za 
den podání storna pova#ován následující pracovní den. 

- INTACT:
3. INTACT je oprávn%n ze záva#n$ch d'vod' nebo za 
mimo"ádn$ch okolností zájezd odlo#it nebo zru&it. V ta-
kov$ch p"ípadech je INTACT povinen p"edem Zákazníka 
informovat a vy#ádat si jeho souhlas s t%mito zm%nami 
s tím, #e INTACT ur!í lh'tu k tomuto vyjád"ení. 
Jestli#e Zákazník se zm%nou termínu nesouhlasí, má 
právo od smlouvy odstoupit bez povinnosti jakékoliv 
náhrady INTACTu, kter$ mu vrátí ji# zaplacenou cenu 
zájezdu  s v$jimkou ceny dopravy, viz bod 6. Nesouhlas 
se zm%nou termínu musí Zákazník vyjád"it písemn% ve 
stanovené lh't%, jinak se má za to, #e se zm%nou souhlasí.
4. INTACT je povinen "ádn% poskytnout slu#by, v$slovn% 
zahrnuté do kurzu a ceny zájezdu, bez zbyte!ného 
odkladu seznámit Zákazníka s p"ípadn$mi zm%nami.
6. INTACT na #ádost Zákazníka zakoupí letenku nebo 
autobusovou nebo vlakovou jízdenku. V takovém p"ípad% 
vzniká smluvní vztah p"ímo mezi dopravcem a Zákazní-
kem. P"ípadná refundace letenek nebo jízdenek  se "ídí 
podle pravidel dopravce.
7. INTACT nenese zodpov%dnost za p"ípadné zm%ny od-
let' !i zru&ení let' nebo zpo#d%ní autobus'.
8. INTACT je oprávn%n vyu#ívat osobní údaje o Zákazní-
kovi a ú!astníkovi pouze pro vlastní marketingové ú!ely. 
Tyto údaje nebudou poskytnuty t"etím osobám.

VIII. ZRU"ENÍ Ú!ASTI NA ZÁJEZDU
Stornovací podmínky a platby:
1. Jestli#e Zákazník odstoupí od smlouvy (storno), vyú!-
tuje mu INTACT skute#n$ vynalo%ené náklady, a to:
nevratnou zálohu (viz hlava V.) +
a) náklady na vy"ízení víza  (viz hlava X.), letenky, jízden-
ky, dojde-li ke stornu déle ne# 30 dn' p"ed plánovan$m 
termínem odjezdu
b) a# 25 % z celkové ceny zájezdu + náklady na 
víza, letenky a jízdenky, dojde-li ke stornu 29 a# 15 dn' 
p"ed plánovan$m termínem odjezdu,
c) a# 50 % z celkové ceny zájezdu + náklady na víza, 
letenky a jízdenky, dojde-li ke stornu 14 a# 8 dn' p"ed 
plánovan$m termínem odjezdu.
d) a# 100 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke stornu 
7 nebo mén% dn' p"ed plánovan$m termínem odjezdu. 
Toto ustanovení platí i v p"ípad%, #e ú!astník zájezdu 
z jak$chkoliv d'vod' na zájezd neodjede.
2. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy (storno) 
kdykoliv. Smluvní vztah zaniká a ú!ast na zájezdu je 
stornována k prvnímu pracovnímu dni, kdy Zákazníkovo 
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zaslané 
doporu!enou po&tou nebo e-mailem, viz hlava VII., 
odst. 2, pís. f, bude doru!eno do kancelá"e INTACTu. 
Odstoupení od smlouvy (storno) je neú!inné a vylou!ené, 
pokud bude provedeno pouze telefonicky.
3. Stornovací poplatek musí b$t uhrazen i v p"ípad%, kdy 
k ú!asti nedojde z d'vodu nenastoupení na kurz, v d'-
sledku nesprávn$ch nebo neúpln$ch údaj' v p"ihlá&ce, 
p"i nep"edlo#ení cestovních doklad' ú!astníka ve stano-
ven$ch lh'tách nebo pokud je ú!astník ze zájezdu vylou-
!en pro nedodr#ení pasov$ch, celních, devizov$ch nebo 
jin$ch obecn% závazn$ch právních p"edpis', nebo po-
kud ú!astník nezíská pot"ebné vízum, viz hlava X. VÍZA.
4. Pokud MZV (R vydá doporu!ení necestovat do 
zvolené destinace, dojde k uzav"ení destinace, bude-li 
zakázáno do zvolené destinace vycestovat nebo zvolená 
&kola bude uzav"ena, pak INTACT vrátí Zákazníkovi do 
30 dn' v&echny uhrazené prost"edky s v$jimkou ceny 
dopravy a víza.

IX. REKLAMACE A REKLAMA!NÍ &ÍZENÍ
1. Reklamaci m'#e podat v$hradn% ú!astník zájezdu nebo 
Zákazník, pokud je ú!astník nezletil$.
2. Pokud je rozsah nebo kvalita slu#eb ni#&í, ne# byla do-
hodnuta a stanovena INTACTem, vzniká ú!astníkovi zájez-
du právo na reklamaci. 
3. Reklamace musí b$t uplatn%na ihned, jakmile ú!astník 
zájezdu zjistí skute!nost, která by mohla b$t p"edm%tem re-
klamace, aby závadn$ stav byl neodkladn% napraven na 
míst% konání zájezdu nebo slu#by. Ú!astník zájezdu nebo 
jeho zákonn$ zástupce je povinen p"ípadnou reklamaci 
uplatnit bez zbyte!ného prodlení telefonicky INTACTU a 
sou!asn% e-mailem na adresu info@intact.cz.
4. Dojde-li k okolnostem, jejich# vznik, pr'b%h a následek 
není závisl$ na !innosti a postupu INTACTu (vis maior) nebo 
které jsou na stran% ú!astníka zájezdu, na základ% kter$ch 
ú!astník zájezdu zcela nebo z!ásti nevyu#ije objednané, 
zaplacené a INTACTem podle smlouvy zabezpe!ené 
slu#by (nap". vyu!ovací, dopravní a ubytovací nebo p"í-
padné v$lety, aktivity ve volném !ase apod.), nevzniká 
ú!astníkovi zájezdu nebo Zákazníkovi, kter$ pro ú!astníka 
zájezd objednal, nárok na náhradu ceny t%chto slu#eb ani 
na slevu z ceny zájezdu INTACTu.
5. Reklamaci je nutno, po p"edchozím neprodleném emai-
lovém oznámení  INTACTu, zaslat písemn% doporu!e-
n$m dopisem do 30 dn' od konce zájezdu, na adresu: 
INTACT - studium v zahrani!í s. r. o., Hornom%stská 357, 
594 01 Velké Mezi"í!í.

X. VÍZA
INTACT za&le Zákazníkovi seznam dokument', které jsou 
pot"eba k vy"ízení pot"ebného víza. Za nutné sou!innosti 
Zákazníka podá INTACT #ádost o vízum (s v$jimkou víz do 
USA, (íny, novozélandské registrace NZeTA a australské-
ho turistického víza). INTACT  nezaru!uje ud%lení víza (to 
je v$hradn% v kompetenci p"íslu&n$ch zastupitelstev). V p"í-
pad% neud%lení víza je Zákazník povinen uhradit náklady 
spojené s vy"izováním víza, nevratnou zálohu, p"ípadné 
stornopoplatky ve &kole a dal&í prokazatelné náklady.

XI. POJI"T'NÍ
1. V&ichni ú!astníci zájezdu se m'#ou prost"ednictvím IN-
TACTu pojistit zdravotním a cestovním poji&t%ním a poji&-
t%ním na storno. V$&e pln%ní a podmínky jsou uvedeny na 
www.intact.cz.
2. Sjednáním poji&t%ní vzniká právní vztah p"ímo mezi po-
ji&*ovací institucí a poji&t%n$m ú!astníkem zájezdu. INTACT 
odpovídá poji&t%nému pouze za sou!innost a za p"edání 
informace o podmínkách a rozsahu poji&t%ní.

XII. DOPL(KOVÉ INFORMACE
1. INTACT nem'#e po podpisu smlouvy se Zákazníkem 
m%nit cenu zájezdu. INTACT si vyhrazuje právo zm%nit 
ceny dal&ích slu#eb po podpisu smlouvy pouze v souladu 
se zm%nami zákonn$ch ustanovení nebo zm%nami p"ed-
pis' t"etích stran (zm%ny cen jízdenek, vízov$ch a jin$ch 
poplatk', letenek, leti&tních tax apod.).
2. Zákazník je zodpov%dn$ za uvedení správného jména, 
p"íjmení, adresy, e-mailu,  tel. !ísla ú!astníka zájezdu na 
p"ihlá&ce. Zákazník je povinen v!as písemn% oznámit IN-
TACTu p"ípadné zm%ny jména, p"íjmení, adresy, telefonní-
ho !ísla a zdravotního stavu ú!astníka zájezdu.
3. Uvedené ceny a podmínky platí v dob% jejich publikace 
na www.intact.cz. INTACT si vyhrazuje právo na zm%ny.
4. Slevy nelze kombinovat.
5. P"i platb% p"es benefity se neposkytují #ádné slevy.
6. Zákazník nemá nárok na pen%#ní !i jinou náhradu za 
dny, ve které se podle nabídky INTACTu nevyu!uje.
7. Ve v$jime!n$ch p"ípadech m'#e &kola zm%nit typ kurzu, 
p"ípadn% návazné dopravy, za adekvátní typ kurzu nebo 
návazné dopravy, jestli#e se kurz, p"ípadn% &kolní autobus 
objednan$ Zákazníkem, nenaplní nebo se v pr'b%hu kurzu 
v$razn% sní#í po!et student' ve t"íd%.

XIII. ZÁV'RE!NÁ USTANOVENÍ
Tyto V&eobecné podmínky jsou sou!ástí  smlouvy o zájezdu. 
Podpisem smlouvy Zákazník potvrzuje, #e tyto podmínky 
jsou mu známy, souhlasí s nimi a p"ijímá je v plném rozsahu.
Tyto V&eobecné podmínky jsou  platné od 20.11.2022 a# 
do odvolání a platí pro ú!ast na zájezdech, které zaji&*uje 
cestovní agentura INTACT - studium v zahrani!í, s. r. o.

Platné od 20.11.2022V)eobecné podmínky



Prohlá!ení o ochran" osobních údaj# 
spole$nosti INTACT - studium v zahrani$í, s.r.o., dále INTACT

I. INFORMACE, KTERÉ INTACT SHROMA!"UJE 

1. INTACT shroma%&uje v'hradn" informace, které potenciální nebo skute$ní zákazníci sami poskytnou zam"stnanc#m INTACTu prost(ednictvím webu www.intact.cz, ú$t# na so-
ciálních sítích, emailovou $i písemnou komunikací, telefonicky nebo ústn" p(i osobních sch#zkách. 

2. Shroma%&ujeme Va!e osobní údaje v'hradn" pro ú$ely zaji!t"ní slu%eb, které u INTACTu poptáváte nebo kupujete. 

3. Va!e osobní údaje p(edáváme v'hradn" organizacím, jejich% slu%by Vám na základ" Va!í objednávky zaji!)ujeme, a pouze v rozsahu, kter' je pro zaji!t"ní takov'ch slu%eb nutn'.

II. D#V$RA A BEZPE%NOST 

Uchováváme fyzické, technické, organiza$ní a procedurální bezpe$nostní prvky navr%ené tak, aby vyhovovaly platn'm zákon#m a na(ízením, a které chrání Va!e osobní údaje. 

III. P&ÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJ#M 

1. P(ístup k Va!im osobním údaj#m mají pouze zam"stnanci, zástupci a jednatelé INTACTu, kte(í je musí znát, aby mohli zajistit slu%by, které jste si objednali.

2. Va!e osobní údaje m#%eme zp(ístupnit pouze na základ" po%adavk# nebo povolení p(íslu!n'ch zákon#, a to regula$ním a finan$ním ú(ad#m, orgán#m pro vymáhání záko-
n#, soud#m, vládám nebo státním institucím pro ú$ely vyhov"ní a pln"ní právních povinností.

IV. VOLBA A ODHLÁ'ENÍ 

1. Na základ" Va!ich voleb a kontaktních údaj#, které nám poskytnete, Vám m#%eme zasílat obchodní komunikaci o na!ich produktech a slu%bách. Mohou sem spadat nabídky 
zasílané v e-mailech, telefonicky, po!tou, v SMS zprávách, prost(ednictvím sociálních sítí nebo s vyu%itím jin'ch komunika$ních $i digitálních kanál#. 

2. P(íjem marketingové komunikace m#%ete kdykoli odhlásit. Marketingová komunikace, kterou zasíláme, má zahrnutou mo%nost odhlá!ení, p(ípadn" se m#%ete odhlásit z mar-
ketingové komunikace mailem na info@intact.cz.

V. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ# 

Va!e osobní údaje si INTACT ponechá pouze po dobu nezbytn" nutnou pro konkrétní ú$ely, pro n"% byly shromá%d"ny, p(ípadn" k vy(e!ení p(ípadn'ch dotaz#. Obecn" platí, 
%e Va!e osobní údaje nebudeme uchovávat déle ne% 10 let od poslední objednávky, pokud nebudeme mít zákonnou povinnost uchovat je déle. Lh#ta 10 let je uvedena s ohle-
dem na povinnost uchovávání ú$etních doklad#, které mohou obsahovat n"které Va!e osobní údaje.

VI. VA'E PRÁVA 

1. Máte právo v"d"t, zda Va!e osobní údaje zpracováváme, a po%ádat nás o kopii sv'ch údaj# zdarma. 

2. Máte právo po%adovat, abychom Vám p(estali zasílat marketingovou komunikaci. 

3. Máte právo po%adovat, abychom opravili Va!e údaje, které jsou neúplné, nep(esné nebo zastaralé. 

4. Máte právo po%adovat, abychom smazali n"které informace o Vás.

5. Máte také právo vznést námitku u dohledového orgánu t'kající se na!eho zpracování osobních údaj#. Pokud od Vás budeme mít n"jak' po%adavek v'!e uvedeného typu, m#-
%eme si od Vás vy%ádat dopl*ující informace pro ú$ely ov"(ení Va!í identity.

Platné od 25.5.2018.GDPR - dodatek ke smlouv(


