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Chceš se naučit cizí jazyk a získat přátele z celého světa?
Vyraz studovat střední školu do zahraničí! S námi budeš žít v hostitelské 

rodině, navštěvovat místní školu a poznávat zemi očima běžného
středoškoláka. Domů si odvezeš nezapomenutelné zážitky

a zkušenosti, které využiješ při studiu na vysoké škole 
nebo v budoucím zaměstnání.

#AFSCZE#AFSCZE

Program studium v zahraničí

T: +420 728 994 908

E: info@afs.cz

W: www.afs.cz

https://www.facebook.com/afscze/
https://www.instagram.com/afscze/


ARGENTINA
roční program          254 000 Kč

jazyk - španělština
věk - 14,6 - 18,0
délka programu - srpen 2022 až srpen 2023 
semestrální program         204 000 Kč

jazyk - španělština
věk - 14,6 - 18,0
délka programu - srpen 2022 až únor 2023

CHILE
roční program           221 000 Kč

jazyk - španělština
věk - 15,6 - 17,0
délka programu - červenec 2022 až červen 2023

BELGIE f rancouzská 
roční program           216 000 Kč

jazyk - francouzština
věk - 16,0 - 18,8
délka programu - srpen 2022 až červenec 2023

BELGIE vlámská 
roční program           212 000 Kč

jazyk - vlámština
věk - 15,8 - 18,8 
délka programu - srpen 2022 až červenec 2023

BRAZÍLIE 
roční program          240 000 Kč

jazyk - portugalština
věk - 15,0 - 18,6 
délka programu - srpen 2022 až červen 2023

tříměsíční program - PEACE*         124 000 Kč

jazyk - vlámština
věk - 15,8 - 18,8
délka programu - srpen 2022 až listopad 2022

tříměsíční program - PEACE*         124 000 Kč

jazyk - francouzština
věk - 15,0 - 18,8
délka programu - srpen 2022 až listopad 2022



ČÍNA
roční program          244 000 Kč

jazyk - čínština
věk - 15,6 - 17,6
délka programu - červenec 2022 až červen 2023

FILIPÍNY
roční program           245 000 Kč

jazyk - filipínština, angličtina
věk - 14,6 - 18,0
délka programu - červenec 2022 až květen 2023

CHILE
semestrální program          172 000 Kč

jazyk - španělština
věk - 15,6 - 17,0
délka programu - červenec 2022 až leden 2023

FINSKO
roční program           225 000 Kč

jazyk - finština
věk - 15,8 - 18,8
délka programu - srpen 2022 až červenec 2023
semestrální program          159 000 Kč

jazyk - finština
věk - 15,8 - 18,8
délka programu - srpen 2022 až leden 2023

FRANCIE 
roční program           219 000 Kč

jazyk - francouzština
věk - 14,6 - 17,9
délka programu - září 2022 až červenec 2023
semestrální program          162 000 Kč

jazyk - francouzština
věk - 14,6 - 17,9
délka programu - září 2022 až leden 2023

tříměsíční program - PEACE*          131 000 Kč

jazyk - francouzština
věk - 14,6 - 17,9
délka programu - září 2022 až listopad 2022



IRSKO 
roční program           369 000 Kč

jazyk - angličtina, irština
věk - 15,0 - 17,8 
délka programu - srpen 2022 až květen 2023

ISLAND 
roční program          234 000 Kč

jazyk - islandština
věk - 15,8 - 18,6
délka programu - srpen 2022 až červen 2023

tříměsíční program - PEACE*          212 000 Kč

jazyk - angličtina, irština
věk - 15,0 - 17,8 
délka programu - srpen 2022 až listopad 2022

ITÁLIE
roční program           198 000 Kč

jazyk - italština
věk - 15,3 - 17,9 
délka programu - září 2022 až červenec 2023

INDIE
roční program          234 000 Kč

jazyk - hindština, angličtina 
věk - 15,6 - 17,6
délka programu - červenec 2022 až květen 2023

JAPONSKO
roční program          247 000 Kč

jazyk - japonština 
věk - 15,5 - 17,4
délka programu - srpen 2022 až červenec 2023

tříměsíční program - PEACE*          119 000 Kč

jazyk - italština
věk - 15,3 - 17,9 
délka programu - září 2022 až prosinec 2022

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA 
roční program          359 000 Kč

jazyk - angličtina, afrikánština
věk - 15,0 - 18,6
délka programu - červenec 2022 až červen 2023



KANADA francouzská
roční program          399 000 Kč

jazyk - francouzština
věk - 15,3 - 17,5
délka programu - srpen 2022 až červen 2023

KOSTARIKA
roční program          250 000 Kč

jazyk - španělština         
věk - 15,0 - 17,0
délka programu - červenec 2022 až červen 2023

KANADA anglická
semestrální program         397 000 Kč

jazyk - angličtina
věk - 15,0 - 18,11
délka programu - září 2022 až únor 2023

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA 

KOLUMBIE 
roční program          230 000 Kč

jazyk - španělština
věk - 14,0 - 18,0
délka programu - srpen 2022 až červen 2023

semestrální program          179 000 Kč

jazyk - španělština
věk - 14,0 - 18,0
délka programu - srpen 2022 až leden 2023

LOTYŠSKO 
roční program          232 000 Kč

jazyk - lotyština
věk - 15,6 - 18
délka programu - srpen 2022 až červen 2023

semestrální program          162 000 Kč

jazyk - lotyština
věk - 15,6 - 18
délka programu - srpen 2022 až prosinec 2023

tříměsíční program              196 000 Kč

jazyk - angličtina, afrikánština
věk - 15,0 - 18,6
délka programu - červenec 2022 až říjen 2022



MAĎARSKO
roční program          209 000 Kč

jazyk - maďarština
věk - 15,6 - 18,6
délka programu - srpen 2022 až červenec 2023

MALAJSIE
roční program           223 000 Kč

jazyk - angličtina, malajština, čínština
věk - 15,0 - 17,0
délka programu - červenec 2022 až květen 2023

PORTUGALSKO
roční program          206 000 Kč

jazyk - portugalština
věk - 15,0 - 18,0
délka programu - září 2022 až červen 2023

MEXIKO 
roční program           225 000 Kč

jazyk - španělština
věk - 15,0 - 17,9
délka programu - srpen 2022 až červenec 2023

NIZOZEMSKO
roční program           242 000 Kč

jazyk - nizozemština
věk - 15,3 - 17,9
délka programu - srpen 2022 až červenec 2023

PARAGUAY
roční program           226 000 Kč

jazyk - španělština
věk - 15,0 - 18,6
délka programu - XXX

PERU 
roční program            231 000 Kč

jazyk - španělština
věk - 15,0 - 17,3
délka programu - srpen 2022 až červen 2023

semestrální program          167 000 Kč

jazyk - španělština
věk - 15,0 - 17,9
délka programu - srpen 2022 až únor 2023



THAJSKO
roční program           225 000 Kč

jazyk - thajština
věk - 14,9 - 17,11
délka programu - červenec 2022 až květen 2023

USA
roční program           320 000 Kč

jazyk - angličtina
věk - 15,5 - 18,3
délka programu - srpen 2022 až červen 2023

PORTUGALSKO

ŘECKO
roční program           219 000 Kč

jazyk - řečtina
věk - 15,0 - 17,0
délka programu - září 2022 až červenec 2023

tříměsíční program - PEACE*         126 000 Kč

jazyk - portugalština
věk - 15,0 - 18,0 
délka programu - září 2022 až prosinec 2022

ŠPANĚLSKO
roční program          227 000 Kč

jazyk - španělština
věk - 14,6 - 17,4
délka programu - září 2022 až červen 2023

tříměsíční program - PEACE*         128 000 Kč

jazyk - španělština
věk - 14,6 - 17,4
délka programu - září 2022 až prosinec 2022

ŠVÝCARSKO
roční program          244 000 Kč

jazyk - němčina
věk - 16,0 - 18,5
délka programu - srpen 2022 až červenec 2023

tříměsíční program - PEACE*         137 000 Kč

jazyk - němčina
věk - 16,0 - 18,5 
délka programu - srpen 2022 až prosinec 2022



POPLATEK zahrnuje veškerý servis: zpáteční letenku, komplexní zdravotní 
pojištění, zajištění školy a hostitelské rodiny, dopravu do školy, informační 
setkání pro rodiče, podklady k zajištění víza, organizaci a logistiku všech 
povinných soustředění, včetně ponávratového, průběžnou podporu během 
programu v podobě kontaktní osoby, pohotovostní telefon 24/7 a nezbytné 
informační materiály o vybrané zemi. Student si hradí navíc pouze kapesné, 
případné náklady spojené s vyřízením víza/ pobytu a náklady na školní 
uniformu ve vybraných zemích. Poplatek je splatný po uzavření dohody o účasti 
na programu, standardně ve dvou splátkách.

HOSTITELSKÉ RODINY AFS jsou prověřeny a absolvují pohovor s vyškoleným 
AFS dobrovolníkem či zaměstnancem. Student je umístěn do hostitelské rodiny 
na základě jeho závazné přihlášky. Záleží tedy na tom, co uvede v dopise pro 
rodinu, jaké má zájmy, koníčky, zdravotní a stravovací omezení apod.

* PEACE: Tříměsíční programy PEACE (Peace European Citizenship 
Programme) jsou zaměřeny na aktivní občanství a Evropskou Unii. Závěrem 
těchto programů je pětidenní soustředění v Bruselu jehož náplní jsou 
workshopy a školení vedené proškolenými AFS dobrovolníky. Studenti v rámci 
soustředění také navštíví významné evropské instituce a historické centrum 
města. Více informací na afspeace.eu.

web: www.afs.cz
telefon: +420 222 317 138
e-mail: info@afs.cz
adresa: Jana Masaryka 44, 120 00 Praha 2

KONTAKTUJTE NÁS

PODMÍNKOU ÚČASTI na studijním programu AFS je vyplnění předběžné 
a závazné přihlášky v předem stanoveném termínu, uhrazení administrativního 
poplatku za zpracování přihlášky a uhrazení poplatku za vybraný studijní 
program. Věkové rozmezí účastníka v době nástupu na program se liší 
v závislosti na konkrétním programu (rok/měsíc).

ŠKOLA je přiřazena podle reálného umístění studenta do hostitelské rodiny. 
Zpravidla se jedná o školy gymnaziálního typu v místě bydliště.

STIPENDIA A FINANČNÍ ZVÝHODNĚNÍ: V AFS věříme, že šanci vyzkoušet si 
studium v zahraničí by měl mít každý student. Ve spolupráci s dalšími 
organizacemi a prostřednictvím naší stipendijní sbírky Jaroslavy Moserové 
nabízíme každoročně několik částečných stipendií do celého světa. Více 
informací na www.afs.cz/stipendia/. Studenti z řad hostitelských rodin 
a sourozenci navrátilců ze studijních programů AFS mají finanční zvýhodnění.


