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Vybírejte 
z desítek destinací  

a programů 
COOLAGENT!
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najdete na 
straně   27
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 Je to snadné 
- vše zajistí 

COOLAGENT!

můžete Se 
ZAregiStrovAt 

třebA hned!
Nezávaznou přihlášku do 

programu Střední škola v USA 
a ostatní typy programů 

najdete na straně 23.
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13x plus 

13x PLUS
COOLAGENT je: 
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dynAmiKA – dle hodnocení 2. největší a nejrychleji se 
rozvíjející Au Pair a jazyková agentura v ČR a SR.

ProFeSionAlitA – profesionální team odborníků 
pracujících vždy rychle a precizně, vlastní síť partnerských 
agentur, škol a vzdělávacích organizací.

vlAStnÍ ZKušenoSt – téměř všichni pracovníci COOL 
teamu mají výborné zkušenosti s vlastním dlouhodobým 
pobytem v zahraničí, takže vždy vědí, o čem informují.

KomPletnÍ ServiS – od zprostředkování účasti v programu 
po zajištění COOL letenek a dohled na bezproblémový průběh 
pobytu nebo třeba výhodného pojištění do zahraničí – se vším 
Vám rádi pomůžeme.

SuPer cenA – výhodná, pevná a HOT! Pouze pro klienty 
COOLAGENT nabízíme ten nejlepší poměr naší kvality a ceny. 
Kromě toho v případě změny kurzu koruny vůči zahraničním 
měnám nenese klient žádné riziko.

cool PřÍStuP – Vaše požadavky a očekávání jsou vždy tou 
největší PRIORITOU, proto neváhejte a dejte nám o nich vědět.  
COOLAGENT  se vždy snaží, abyste byli spokojeni.

PodPorA A Pomoc – COOLAGENT poskytuje podporu 
a pomoc v nouzi, každý klient se může obracet na některou z Non 
Stop Help Linek tak dlouho, než bude problém vyřešen.

online ServiS – všechny potřebné informace najdete i na 
internetu na www.coolagent.cz/ www.coolagent.sk a to včetně 
možnosti registrace, žádosti o další informace, aktuálních Hot Tipů, 
informacích o novinkách, speciálních nabídkách a slevách atd.

inveStice do budoucnA – klient získá mezinárodní 
certifikát o studiu či pobytu v zahraničí a případně i jiný 
certifikát dle typu školy a studia, absolvovaných zkoušek 
(TOEFL, Cambridge Exams) atd. Náklady na studium v zahraničí 
mohou být v některých případech také odečitatelnou 
položkou při výpočtu daňového základu (při výpočtu daňového 
základu nutno konzultovat s Vaším daňovým poradcem).

SuPer dárKy – slevová karta EURO 26, COOLAGENT Club 
a další slevy a dárky - aktuálně na www.coolagent.cz / 
www.coolagent.sk v sekci Akce COOLAGENT.
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Pro KAždého něco – ať jste středoškolák, student VŠ 
či pracující dospělý, ať mluvíte cizím jazykem perfektně či jste 
věčný začátečník, vždy pro Vás najdeme vhodné řešení.

6

ZKušenoSt
(již od roku 1995) tisíce 

spokojených klientů, kteří 
s COOLAGENT poznali svět, nau-

čili se perfektně anglicky, německy 
nebo francouzsky, získali nezapo-

menutelné zážitky, zkušenosti 
a našli nové přátele častokrát 

na celý život. 
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inFo ZdArmA – bezplatná linka 
Čr: 800–1–AGENT / sr: 0800–1–AGENT

(tj. numericky Čr: 800–1–24368 / sr: 0800–1–24368) 

12
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COOLAGENT a VY Vaše Vlastní příběhy/ Vaše Vlastné príbehy 

COOLAGENTa VY
Vaše vlastní příběhy / Vaše vlastné príbehy

sabinasabinasabina
Palm Harbor, Florida, USA Palm Harbor, Florida, USA Palm Harbor, Florida, USA 

„V januari som sa „V januari som sa „V januari som sa 
rozhodla, ze sa chcem rozhodla, ze sa chcem rozhodla, ze sa chcem 
stat vymennou studentstat vymennou studentstat vymennou student---
kou. Toto bolo najlepsie kou. Toto bolo najlepsie kou. Toto bolo najlepsie 
rozhodnutie v mojom rozhodnutie v mojom rozhodnutie v mojom 
zivote. Uz hned po prvom zivote. Uz hned po prvom zivote. Uz hned po prvom 
stretnuti s mojimi Host stretnuti s mojimi Host stretnuti s mojimi Host 
parents som vedela, ze parents som vedela, ze parents som vedela, ze 
ma caka najlepsi rok.ma caka najlepsi rok.ma caka najlepsi rok.

Som rada ze som sa Som rada ze som sa Som rada ze som sa 
mohla stat vymennou mohla stat vymennou mohla stat vymennou 
sudentkou. Keby mam sudentkou. Keby mam sudentkou. Keby mam 
moznost to urobit znova, moznost to urobit znova, moznost to urobit znova, 
nevahala by som. Dalo mi nevahala by som. Dalo mi nevahala by som. Dalo mi 
to vela skusenosti do zivoto vela skusenosti do zivoto vela skusenosti do zivo---
ta, nove zazitky. Spoznala ta, nove zazitky. Spoznala ta, nove zazitky. Spoznala 
som vela skvelych novych som vela skvelych novych som vela skvelych novych 
ludi, tradicie a kulturu. ludi, tradicie a kulturu. ludi, tradicie a kulturu. 

Nemala som ziadne Nemala som ziadne Nemala som ziadne 
problemy, preto by som problemy, preto by som problemy, preto by som 
opat isla cez agenturu opat isla cez agenturu opat isla cez agenturu 
COOLCOOLCOOLAGENT, myslim si AGENT, myslim si AGENT, myslim si 
ze to je najviac  ze to je najviac  ze to je najviac  COOLCOOLCOOL
agentura!“agentura!“agentura!“

lenkalenkalenka
South Lake Tahoe, South Lake Tahoe, South Lake Tahoe, 
California, USA   California, USA   California, USA   

Dobry den! Mam sa tu Dobry den! Mam sa tu Dobry den! Mam sa tu 
velmi dobre. Rodina ma velmi dobre. Rodina ma velmi dobre. Rodina ma 
privitala na letisku so privitala na letisku so privitala na letisku so 
slovenskou vlajkou, ktoru slovenskou vlajkou, ktoru slovenskou vlajkou, ktoru 
mam teraz v mojej izbe. mam teraz v mojej izbe. mam teraz v mojej izbe. 

Po skole chodievam na Po skole chodievam na Po skole chodievam na 
cezpolny beh, je tam sranda, cezpolny beh, je tam sranda, cezpolny beh, je tam sranda, 
pretoze moj tim je uzasny, pretoze moj tim je uzasny, pretoze moj tim je uzasny, 
chodievame na preteky chodievame na preteky chodievame na preteky 
a tak, niekedy spolu chodia tak, niekedy spolu chodia tak, niekedy spolu chodi---
me na tury alebo na obed me na tury alebo na obed me na tury alebo na obed ...

Uz sme mali aj ples v skoUz sme mali aj ples v skoUz sme mali aj ples v sko---
le, bola som tam s kamaratle, bola som tam s kamaratle, bola som tam s kamarat---
kami a bolo to uzasne kami a bolo to uzasne kami a bolo to uzasne ...

Urcite som spravila spravUrcite som spravila spravUrcite som spravila sprav---Urcite som spravila sprav-Urcite som spravila spravUrcite som spravila spravUrcite som spravila sprav-Urcite som spravila sprav-Urcite som spravila sprav-Urcite som spravila spravUrcite som spravila spravUrcite som spravila sprav-Urcite som spravila sprav
ne rozhodnutie, ze som sem ne rozhodnutie, ze som sem ne rozhodnutie, ze som sem 
isla a dufam ze ked sa vratim isla a dufam ze ked sa vratim isla a dufam ze ked sa vratim 
domov, budem vediet plynudomov, budem vediet plynudomov, budem vediet plynu---
le rozpravat anglicky le rozpravat anglicky le rozpravat anglicky ...

barbarabarbarabarbara
Weirton, West Virginia, USAWeirton, West Virginia, USAWeirton, West Virginia, USA

Ked som mala 13 rokov Ked som mala 13 rokov Ked som mala 13 rokov 
a prvy krat pocula a prvy krat pocula a prvy krat pocula 
o vymennych pobytoch o vymennych pobytoch o vymennych pobytoch 
oznamila som nasim, nech oznamila som nasim, nech oznamila som nasim, nech 
rataju s tym, ze ja na 100% rataju s tym, ze ja na 100% rataju s tym, ze ja na 100% 
chcem ist tiez. chcem ist tiez. chcem ist tiez. 

Po dvoch Po dvoch Po dvoch COOLCOOLCOOL mesia mesia mesia---
coch mozem takuto skucoch mozem takuto skucoch mozem takuto sku---
senost odporcit vsetkym. senost odporcit vsetkym. senost odporcit vsetkym. 
Niektori hovoria „bude Niektori hovoria „bude Niektori hovoria „bude 
to tazke.“ Ja nesuhlasim. to tazke.“ Ja nesuhlasim. to tazke.“ Ja nesuhlasim. 
Jedina tazka vec je odist Jedina tazka vec je odist Jedina tazka vec je odist 
a nechat vsetko to, co a nechat vsetko to, co a nechat vsetko to, co 
doteraz bolo samozrejdoteraz bolo samozrejdoteraz bolo samozrej---
mostou doma. Odvtedy je mostou doma. Odvtedy je mostou doma. Odvtedy je 
vsetko super.vsetko super.vsetko super.

Skola je super sposob Skola je super sposob Skola je super sposob 
ako si najst novych priaako si najst novych priaako si najst novych pria---
telov. Naozaj som rada, telov. Naozaj som rada, telov. Naozaj som rada, 
ze som tu a dakujem za toze som tu a dakujem za toze som tu a dakujem za to
COOLCOOLCOOLAGENT . PozdravuAGENT . PozdravuAGENT . Pozdravu---
jem z Ameriky ! jem z Ameriky ! jem z Ameriky ! 

JÚliA 
Yale, South Dakota, USA  

Vesnička, kde pobývám je 
velmi malá, žije tu okolo 
100 lidí, a je tu jeden bar, 
kde se dá najíst . Většina 
místních je moc milá. 
Ve škole jsem si našla 
mnoho kamarádů, 
dokonce jsem byla zvolená 
„home coming queen“ . 
Moje nejlepší kamarádka 
je exchange studentka z 
Německa, která se mnou 
bydlí v rodině.
S COOLAGENT jsem zatím 
velmi spokojená, a věřím, 
že mají hodně takových  
spokojných studentů . 

ZuZKA 
Marshall,Michigan, USA 

Zatiaľ to tu môžem zhod-
notiť veľmi pozitívne, čo 
sa týka rodiny, priateľov, 
prostredia, školy, vlastne 
všetkého. S COOLagent 
som maximálne spo-
kojná, Vanda bola vždy 
ochotná mi pomôcť, 
agentúra mi našla skvelú 
rodinku a miesto.  
Na koordinátorky tu sa 
tiež nemôžem sťažovať,  
sú tu pre nás 24/7. 

Určite túto experience 
odporúčam, treba to 
vyskúsať, zmena je predsa 
život. Otvorí to človeku 
oči a zažije niečo, na čo 
nezabudne celý život! A to 
naozaj stojí za to! 

AndreA 
Longmont, Colorado, USA

Zdravím z Colorada, jednoho 
z nejkrásnějších států v USA.  
Co se týká rodiny, myslím si, 
že mám tu nejlepší, jakou 
jsem mohla mít.

Ani trochu nelituji, že 
jsem sem jela, bylo to nejlep-
ší rozhodnutí, jaké jsem kdy 
udělala. 

Takže všem doporučuji, 
určitě jeďte!!! 

Je to nezapomenutelný 
zážitek, poznáte tak spoustu 
úžasných lidí! (a na rok, ne 
jen na semestr, ubíhá to tu 
strašně rychle!!! )

A upřímně? Vůbec se mi 
nechce zpátky domů  !

michAelA
Hammond, Indiana, USA

Tak rovnou od začátku... Bylo 
velmi napínavé, když jsem 
vyšla ze dveří mého GATE-u  
a uviděla velký transparent  
s nápisem „WELCOME TO 
USA MICHAELA “. 

Škola je super, mám tu 
spoustu kamarádů . Všichni 
jsou velmi přátelští a pomáha-
jí, když něčemu rozumím . 
Moje rodina mi vždy připraví 
nějaké zajímavé aktivity.

COOLAGENT mi všechno 
zařídil a to za COOL cenu :D. 
Paní v COOLAGENT je vemi 
přátelská a milá. 

V COOLAGENT nic ne-
zastírají jako jiné agentury. 
Jsem velmi ráda, že jsem 
jela s COOLAGENT a  roz-
hodně bych neměnila  .
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Amerika Váš rok za oceánem / Váš rok za oceánom...

Tvůj rok za oceánem ...

roK nA StřednÍ šKole v  uSA může být i  vAšÍm roKem 
v  Americe. Zkuste si představit, že v září nebo po Vánocích odletíte 
do USA, žijete v americké rodině, chodíte na americkou střední školu, kde 
studujete v americké angličtině všechno tak, jako Vaši američtí spolužáci.

A nejen to – spolu s nimi se věnujete všem aktivitám, které americký 
středoškolský život nabízí – sporty, kulturní nebo diskusní kroužky, 
zájmové skupiny atd. Spolu s  Vaší hostitelskou rodinou podnikáte 
výlety do okolí, poznáváte americký životní styl a  získáváte 
neocenitelné zkušenosti. 

Takhle nějak to v  Americe během roku na střední škole 
chodí. Nedají se zde samozřejmě popsat všechny výhody, 

které získáte, a  všechny zážitky, které zažijete. Jedno je ale jisté – 
nezapomenutelný pobyt můžete začít už příští září či leden a záleží 
především na Vás jak ho využijete.

Po příletu do USA je student přivítán hostitelskou rodinou nebo 
lokálním koordinátorem. Nejen, že v rodině během svého pobytu bydlí, 
ale zúčastňuje se všech aktivit jako každý člen rodiny (výlety, návštěvy 
přátel, často i  společná dovolená atd.). Výběru rodin je samozřejmě 
věnována důkladná péče. 

Amerika Váš rok za oceánem / Váš rok za oceánom...

AmERIkA
Váš rok za oceánem / Váš rok za oceánom

výlety do okolí, poznáváte americký životní styl a  získáváte 

Takhle nějak to v  Americe během roku na střední škole 
chodí. Nedají se zde samozřejmě popsat všechny výhody, 

věnována důkladná péče. 

hoStitelSKé rodiny
Jak bylo uvedeno, hostitelské rodiny jsou vybírány 
s  velkou péčí. Student má možnost stát se členem 
americké rodiny a  podílet se na většině rodinných 
aktivit. Rodiny se do programu hlásí dobrovolně, 
protože mají zájem poznat nové lidi a jejich kultury. 
To umožňuje oběma stranám rozvíjet toleranci, 
porozumění a obohatit vlastní kulturu.
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šKolnÍ roK, PůlroK
Neexistuje snad lepší možnost vyzkoušet si ame-
rický způsob studentského života než právě stu-
dium na střední škole. Během školního roku cho-
dí studenti na běžnou americkou střední školu, 
kde si kromě povinných předmětů, např. anglic-
kého jazyka, americké historie a US government 
(obdoba občanské nauky) mohou vybrat studi-
um mnoha dalších předmětů, od svobodných 
umění po pokročilé vědní obory. Studenti jsou 
bráni jako běžní američtí studenti, tj. jako ostatní 
žáci školy. Po vyučování nabízejí tyto školy spous-
tu aktivit a  výborné možnosti jejich realizace – 
různé sporty, studentská hnutí, kulturní akce, atd. 

Amerika Váš rok za oceánem / Váš rok za oceánom...
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Neexistuje snad lepší možnost vyzkoušet si ame
rický způsob studentského života než právě stu
dium na střední škole. Během školního roku cho
dí studenti na běžnou americkou střední školu, 
kde si kromě povinných předmětů, např. anglic
kého jazyka, americké historie a US government 
(obdoba občanské nauky) mohou vybrat studi
um mnoha dalších předmětů, od svobodných 

Máte-li sám/sama či Vaši rodiče jakékoli dotazy týkající se 
programu, koordinátoři COOLAGENT jsou připraveni je zod-
povědět a nebo je pro Vás konzultovat s centrálou příslušné 
organizace přímo v USA. Informační materiály a konzultace 
jsou pro všechny zájemce samozřejmě zdarma. 

COOLAGENT 
myslí na všechno. I proto 

jsou koordinátoři programu 
připraveni poskytovat perfektní 

servis a přispět tak k tomu, že Váš 
rok/půlrok v Americe bude neza-

pomenutelným dobrodruž-
stvím a neocenitelnou 

zkušeností.  

Kromě těchto výhod nabízí program 
samozřejmě dohled zástupce americké 
organizace během pobytu, vízové formuláře 
potřebné k získání víza kulturních výměn J-1, 
studentskou příručku, certifikát o absolvová-
ní programu po jeho úspěšném zakončení 
a samozřejmě i 24- hodinovou help-linku.
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chArAKteriStiKA 
ProgrAm StřednÍ šKolA v  uSA S  COOLAGENT 
nAbÍZÍ možnoSt vyceStovAt do SPoJených 
Států, žít v hostitelské rodině, získat nové přátele a stu-
dovat na americké střední škole. Tento program je orga-
nizován řadu let na základě předpisů ministerstva zahra-
ničí USA - US DOS (United States Department of State), 
které upravují podmínky pro organizování programů 
kulturních výměn v USA. 

* Přesnou délku programu není možné stanovit, jelikož zá-
visí od konkrétních podmínek dané střední školy - některé 
střední školy končí školní rok koncem května, některé až 
v červnu apod. stejně to platí i o začátcích školního roku 
nebo o délce prázdnin. Obvyklá délka programu je 10 mě-
síců (srpen - květen) při plném ročním programu a 5 měsí-
ců (srpen - prosinec nebo leden - květen) při semestrálním 
programu, plus minus cca 14 dní. 

** student musí dosáhnout věku minimálně 15 let před 
odletem do UsA. student musí vstoupit na území UsA před 
dosažením věku 18,5 let. Pokud si nejste jistí splněním této 
podmínky, např. dosáhnete věku 19 let v průběhu 7. měsíce 
po příletu do UsA, kontaktujte  prosím, naše koordinátory. 
Rádi Vám vše vysvětlí, popřípadě navrhnou náhradní řešení. 

Důležité informace / Dôležité informácie
Podmínky programu - vše v souladu s pokyny vládního úřadu US DOS
Podmienky programu - všetko v súlade s pokynmi vládneho úradu US DOS

Amerika Váš rok za oceánem / Váš rok za oceánom...

Keep Smiling  
& keep COOL! 

We also do!

PodmÍnKy Pro Studium nA StřednÍ šKole v uSA:

•	 věk 15-18, 5 let* * 
•	  maximální průměr známek na vysvědčení 3,0 za poslední tři roky 
•	  přiměřená znalost angličtiny (písemná i ústní), maximální průměr 2,0  

za poslední tři roky, výjimky posuzuje americká agentura 
•	  motivace studovat na americké střední škole 
•	  zájem a entuziasmus poznávat jinou kulturu 
•	  ochota účastnit se rodinného života v hostitelské rodině 
•	 dobrý zdravotní stav (fyzický i duševní)
•	 souhlas rodičů s účastí studenta v programu

tyPy ProgrAmu*: 

•	 Plný roční akademický program  cca 10 měsíců - každoročně  
od poloviny srpna do června  následujícího roku 

•	 5měsíční program  jarní nebo podzimní semestr
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Důležité informace / Dôležité informácie

v  COOLAGENT Se SnAžÍme ZbyteČně nic neKomPliKovAt. 
Proto i PoStuP vyřÍZenÍ vAšÍ žádoSti Je SnAdný A Jed-
noduchý. PoStuP tvořÍ náSleduJÍcÍ ZáKlAdnÍ KroKy:

1. regiStrAce formou ON-LINE ŽÁDOSTI, zasláním INFONÁ-
VRATKY nebo případně telefonicky.

2. Předběžná PřihlášKA - formulář, který dostanete spolu s in-
formačními materiály nebo po zaslání ON-LINE ŽÁDOSTI. 

3. interview - po vyplnění předběžné přihlášky Vás pozveme na 
osobní interview a test z anglického jazyka do COOLAGENT.

4. high School PřihlášKA - po úspěšném absolvování Inter-
view si zkompletujete žádost - Student Application.

5. PlAcement - zástupci americké organizace v USA nás budou in-
formovat ihned, jakmile se najde hostitelská rodina a střední škola pro 
Váš pobyt. 

6. vÍZum - poskytneme Vám formuláře DS-2019 potřebné pro získá-
ní amerického studentského víza kulturních výměn J-1. 

7. orientAtion meeting - Předodletová orientace v COOLAGENT . 
Další orientace následuje po příletu do Spojených států a zajišťují ji 
zástupci americké organizace. 

8. Flight detAilS – Od COOLAGENT  obdržíte podrobné informa-
ce o Vašem cestovním plánu. 

9. ArrivAl - Na letišti v USA studenty čekají jejich americké rodiny 
nebo zástupci americké agentury. Váš rok/ půlrok v USA může začít.! :-)

vÍZum
Ke studiu na střední škole v USA je potřeba americké vízum kultur-
ních výměn J–1. K jeho vyřízení je nutné spolu s žádostí poskytnout 
i  platný formulář DS–2019, který vystavuje americká organizace 
pořádající daný studijní program. Kromě DS–2019 je nutné poskyt-
nout cestovní pas studenta, fotografii pasového formátu, vyplně-
nou žádost o vízum, potvrzení o úhradě vízového poplatku SEVIS 
Fee a poplatek za podání žádosti o vízum ve výši 160 USD (poplatek 
může podléhat změnám, jeho výši určuje Velvyslanectví USA). 

Všechny formality spojené s  vyřízením a  získáním potřebného 
víza Vám samozřejmě náš koordinátor vysvětlí a pomůže s rezerva-
cí termínu pohovoru na ambasádě (Velvyslanectví USA vyžaduje 
osobní pohovor s každým žadatelem a tudíž není možné, aby která-
koli agentura vyřídila vízum za Vás). 

PoJištěnÍ
Předpisy US DOS požadují, aby měl každý student určitý typ pojištění. 
COOLAGENT Vám ve spolupráci s partnerskou americkou organizací 
takové pojištění zajistí. Aktuální ceny pojištění najdete v přiloženém 
ceníku. Tento typ pojištění kryje léčebné výlohy v zahraničí a zahrnuje 
i  další položky, např. úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti vůči 
třetím osobám atd. Podrobnější informace o tom, co a do jaké výše 
pojištění pokrývá, získáte v kterékoli pobočce nebo na bezplatné lin-
ce COOLAGENT .

Vízum a pojištění / Vízum a poistenie
Je to snadné - vše zajistí COOLAGENT / Je to ľahké - všetko zaistí COOLAGENT

Amerika Váš rok za oceánem / Váš rok za oceánom...

Všechny formality spojené s vyřízením 
a získáním potřebného víza Vám 

samozřejmě náš koordinátor vysvětlí 
a pomůže s rezervací termínu pohovoru  

na ambasádě.

Doplňující informace týkající se postupu a programu s námi může-
te kdykoli konzultovat. Přejeme Vám, aby Váš pobyt v USA byl jed-
ním z nejúspěšnějších a děkujeme, že jste si vybrali COOLAGENT.



10

?JAKá Je minimálnÍ 
PožAdovAná ZnAloSt 

AngliČtiny?

K přihlášení do programu je nutná 
minimálně komunikativní znalost 
angličtiny. K  posouzení toho, je-li 
Vaše znalost postačující, slouží test 
z  angličtiny, který absolvujete na 
Interview. Pokud však chcete po-
soudit Vaši znalost ještě před inter-
view, konzultujte to s pracovníkem  
COOLAGENT, který má Vaši před-
běžnou přihlášku na starost. Na 
základě pohovoru s ním jistě usou-
díte, zda se chcete interview a tes-
tu zúčastnit. V COOLAGENT máme 
vždy několik vhodných řešení – 
pokud by náhodou Vaše znalost 
nepostačovala, rádi Vám nabíd-
neme náš přípravný jazykový kurz 
v  zahraničí. Více na coolagent.cz 
nebo coolagent.sk v  sekci Jazy-
kové kurzy.

? Je lePšÍ roK nebo 
SemeStr?

To záleží samo-
zřejmě jen na Vás. 
Jak celý školní 
rok, tak semestr, 
mají své výhody. 
Rok je dostatečně 
dlouhá doba, abyste 
skutečně poznali 
americkou kulturu, 
místo pobytu, získali 
nové přátele a pro-
nikli do angličtiny 
i samotného studia 
v angličtině. Pokud 
se rozhodnete odjet jen na se-
mestr, ať už jarní nebo podzim-
ní, výhodou může být zase to, 
že Vám Vaše česká či slovenská 
střední škola snadněji umožní 
návrat do stejného ročníku po 
složení rozdílových zkoušek. 
Výhodou semestru je i jeho nižší 
cena, výhodou celého roku zase 
nižší cena v přepočtu na měsíc 
studia.

? JAKá Je doPoruČená 
výše KAPeSného Pro 

StudentA?

Z dlouholetých zkušeností 
COOLAGENT vyplynulo, že do-
poručená výše kapesného pro 
studenta je 300 USD měsíčně.

FAQ

? Je možné Si vybrAt 
loKAlitu, ve Které bych 

chtěl/A být umÍStěn/A?

Je zcela pochopitelné, že někteří 
studenti či jejich rodiče chtějí vědět, 
zda je možné upřednostnit určitou 
lokalitu. V  COOLAGENT  je možné 
vybranou lokalitu preferovat, nelze 
ji však garantovat. Preference lo-
kality je za poplatek. Přesnou výši 
poplatku lze zjistit na našich webo-
vých stránkách nebo u  koordiná-
torek COOLAGENT. V  případě, že 
by se z nějakých důvodů nepoda-
řilo umístění v preferované lokalitě, 
bude Vám poplatek za preferenci 
lokality vrácen v plné výši.

Je StrAvovánÍ 
SouČáStÍ ProgrAmu? 
Jde o Plnou PenZi?

Všechny hostitelské rodi-
ny jsou povinny v  souladu 
s  předpisy amerických úřa-
dů poskytovat studentovi 
polopenzi během školních 
dnů a  plnou penzi během 
víkendů a  svátku. Některé 
rodiny poskytují plnou penzi 
po celou dobu pobytu stu-
denta, což znamená, že má 
student možnost připravit 
si balíček na oběd do školy.

Často kladené otázky

Amerika Váš rok za oceánem / Váš rok za oceánom...

JAK ProbÍhá 
PřÍPrAvA nA odlet?

Po nalezení rodiny i  školy pro 
Váš pobyt Vám koordinátor 
poskytne informace, které zís-
ká od amerických partnerů.  
V COOLAGENT je velmi důležité, 
abyste byl/a  na odlet i  pobyt 
co nejlépe připraven/a, takže 
Váš koordinátor zorganizuje 
Předodletovou Orientaci a zod-
poví všechny dotazy, které Vás 
budou zajímat. Orientace by se 
měli zúčastnit i rodiče studenta. 
Před odletem dostává každý 
student tzv. Odletový balíček, 
který zpravidla obsahuje:

•	 Vízový formulář DS – 
2019 nutný k získání 
legálního víza J-1 pro 
tento typ programu

•	 ID card studenta
•	 Insurance card studenta
•	 student handbook, visač-

ky na zavazadla, safety 
brožuru ...

 nebo 

Rok je dostatečně 
dlouhá doba, abyste 
skutečně poznali 
americkou kulturu, 
místo pobytu, získali 
nové přátele a pro-
nikli do angličtiny 
i samotného studia 



11

?Je možné PřihláSit Se 
do ProgrAmu, i Když 

StuduJi odborné uČiliště,  
Či obchodnÍ AKAdemii A ne 
StřednÍ odbornou šKolu 
Či gymnáZium?

Ano, je to možné, pokud splňu-
jete ostatní podmínky programu.

?budu v uSA ZAřAZen 
do roČnÍKu, Který 

nAvAZuJe nA roČnÍK, ve 
Kterém StuduJi u náS?

Není to automatické, ale pravdě-
podobně ano. Každá škola posu-
zuje podklady, které jsou součástí 
žádosti studenta a má právo roz-
hodnout, do kterého ročníku stu-
denta umístí. Je zcela přirozené, že 
velký vliv na toto rozhodnutí má 
i zájem studenta o příslušný ročník.

?Je možné PřihláSit 
Se do ProgrAmu 

i v PřÍPAdě, že JSem Právě 
uKonČil/A ZáKlAdnÍ 
šKolu (9. roČnÍK) A Ještě 
nenAStouPil/A nA StřednÍ 
šKolu v Čr/ Sr ?

Ano, rozhodující je věk studenta, 
který musí být minimálně 15 let 
před odletem do USA. To samo-
zřejmě znamená, že se do progra-

mu může student přihlásit i ve 14 
letech, pokud dosáhne věku 15 let 
v průběhu vyřizování žádosti. V pří-
padě, že jste již byl/a  přijat/a  na 
některou českou či slovenskou 
střední školu, je nutné předem do-
mluvit odložení termínu nástupu.
 

?budou v mÍStě mého 
Pobytu orgAniZovány 

něJAKé AKtivity Či výlety?

Určitě ano. Každá škola nabízí 
různé aktivity, kterých se mohou 
zúčastnit všichni studenti včetně 
zahraničních studentů z progra-
mů kulturních výměn. Kromě 
toho nabízejí partnerské americ-
ké organizace COOLAGENT další 
výlety a exkurze prostřednictvím 
svých cestovních divizí nebo 
spolupracujících cestovních kan-
celáří pro mládež za zvýhodněné 
mládežnické a  studentské ceny. 
Pokud máte o  tyto cesty zájem, 
podrobnější informace Vám po-
skytne Váš koordinátor.

? Je možné v uSA ZÍSKAt 
oPrávněnÍ K řÍZenÍ 

motorového voZidlA, 
PřÍPAdně řÍdit?

Ano, studenti mohou absol-
vovat v USA autoškolu a získat 
tak řidičské oprávnění. Ihned 
po absolvování testů však 
musí dát řidičské oprávnění 

do úschovy svému lokálnímu 
reprezentantovi – zástupci 
americké organizace, a to až 
do svého odjezdu. Prakticky 
tedy student může řídit pouze 
během praktických jízd v auto-
škole a při závěrečných testech 
autoškoly. V jiných případech 
řízení není dovoleno.

Je možné 
AbSolvovAt v uSA 
mAturitnÍ ZKoušKu? 
bude tAto mAturitA 
AKcePtovánA  
v Čr/ Sr?

Ano, je možné, že student 
bude zařazen do posled-
ního ročníku střední školy 
a  spolu se svými americký-
mi spolužáky i  absolvuje 
závěrečné zkoušky. Je na 
rozhodnutí každé americ-
ké školy, jestli to studentovi 
umožní a poskytne i přísluš-
né potvrzení o  absolvování 
školy, o  kterém poté Minis-
terstvo školství rozhoduje, 
zda ho uzná jako ekvivalent 
k české/ slovenské maturitní 
zkoušce. Přibližně 50% škol 
toto potvrzení poskytuje, 
nejde však o předem garan-
tovanou součást programu. 

Je možné 

Amerika Váš rok za oceánem / Váš rok za oceánom...

JAKé bývAJÍ hoStitelSKé 
rodiny?

Výběru hostitelských rodin se věnuje 
profesionální pozornost v  souladu 
s předpisy amerických úřadů. Rodiny 
se účastní programu na dobrovolné 
bázi, protože mají zájem o  kulturní 
výměnu. Každá rodina, stejně tak 
jako každý student, musí projít osob-
ním interview a  vyplňuje podrobný 
formulář o sobě, svých zájmech, pra-
vidlech rodiny atd. Většinu americ-
kých rodin tvoří samozřejmě typické 
rodiny – dva rodiče a jejich dítě/děti, 
běžné jsou však i rodiny bez dětí, pří-
padně rodiny jen s jedním rodičem, 
což je v USA považováno za přijatel-
nou rodinnou instituci. Některé hos-
titelské rodiny mívají prarodiče, kteří 
žijí ve společné domácnosti s hosti-
telskou rodinou. Obě strany – rodi-
ny i  studenti se účastní programu 
zejména z důvodů zájmu o kulturní 
výměnu, a proto se od nich očekává, 
že budou ke kultuře té druhé strany 
přistupovat se zájmem i vzájemnou 
tolerancí a respektem.
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?možnoSti uZnánÍ AmericKé ZávěreČné ZKoušKy Ze 
StřednÍ šKoly JAKo eKvivAlent K ČeSKé / SlovenSKé 

ZávěreČné ZKoušce nebo mAturitě:

Čr - na základě informací z Ministerstva školství ČR je možné, aby 
český student, který úspěšně absolvoval závěrečnou zkoušku v po-
sledním ročníku střední školy v  USA, po návratu požádal o  nost-

rifikaci (uznání) této zkoušky Ministerstvem školství ČR jako rovnocenné  
maturitní zkoušce na střední škole v ČR (dle vyhlášky MŠMT č. 12/2005 Sb., 
a vyhlášky Ministerstva školství ČR z roku 2005 o uznávání rovnocennosti 
a  podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami). 
Povinnou součástí maturitní zkoušky v ČR je však zkouška z českého jazyka 
a literatury, tudíž je nutné, aby student po návratu absolvoval ještě tuto jed-
nu zkoušku. O postupu při vyřizování uznání zahraniční zkoušky Vás bude 
v případě zájmu informovat Váš programový koordinátor. 

Sr - Podľa § 31 zákona č. 596/2003 z. z. Doklad o vzdelaní vydaný 
zahraničnou školou v  štáte, s  ktorým bola uzavretá zmluva o  vzá-
jomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o  vzdelaní, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, sa na  účely pokračovania v štúdiu v SR uznáva 
za rovnocenný bez nostrifikácie. Nostrifikácia je uznanie platnosti dokladu 
o maturitnej skúške, záverečnej skúške alebo uznanie platnosti záverečného 
vysvedčenia vydaného zahraničnou školou v SR.

Absolvent zahraničnej školy požiada obvodný úrad v sídle kraja príslušný 
podľa miesta jeho pobytu o vydanie potvrdenia o rovnocennosti dokladu 
o vzdelaní. K žiadosti priloží doklad preložený do slovenského jazyka.

Obvodný úrad v sídle kraja do 15 dní od doručenia žiadosti vydá potvr-
denie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad 
rovnocenný.

Další informace /        ďalšie informácie
Amerika Váš rok za oceánem / Váš rok za oceánom...

obecně/ všeobecne
To, jestli bude student zařazen do posledního ročníku 
v rámci programu Rok/ půlrok na střední škole v USA a jestli 
mu bude umožněno po absolvování závěrečné zkoušky na 
konci ročníku získat příslušný diplom o závěrečné zkoušce 
či pouze certifikát (potvrzení), je podle amerických regulací 
výhradně v kompetenci vedení příslušné americké střední 
školy a tuto možnost není možné předem garantovat. 

Ze zkušeností 
plyne, že obvykle 

až 50%  zahraničních 
studentů studuje v posledním 
ročníku americké střední školy 

a že cca 50%  z nich získává 
i diplom o závěrečné 

zkoušce.
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? možnoSti uZnánÍ PůlroKu nebo roKu StudiA v uSA 
tAK, Aby mohl Student PoKrAČovAt ve Studiu 

v náSleduJÍcÍm roČnÍKu A nemuSel AbSolvovAt 
roČnÍK, Který během Pobytu v uSA ZAmešKAl: 

ČR - Podle § 5 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb., o střed-
ních školách, může ředitel střední školy umožnit žáku, který přerušil 
studium na dobu kratší než 12 měsíců, vykonat rozdílové zkoušky 

za příslušné období. To znamená, že po úspěšném absolvování těchto 
rozdílových zkoušek nemusí student nahrazovat dobu studia v USA, ale 
pokračuje studiem v dalším ročníku. Je vhodné, aby student nebo jeho 
zákonní zástupci projednali tuto věc před odjezdem s vedením školy.

Sr - Stredná škola v SR by mala ponúknuť študentovi, ktorý pre-
ruší štúdium na 1/2 rok alebo i celý školský rok, možnosť urobiť 
diferenčné skúšky z určitých predmetov, prípadne študent môže 

pokračovať tam, kde štúdium prerušil. Po úspešnom absolvovaní di-
ferenčných skúšok si študent nemusí nahrádzať štúdium v USA. Viac 
informácií o tom, čo od Vás môže slovenská stredná škola po návrate 
z USA požadovať, Vám v prípade záujmu radi poskytneme na základe 
posúdenia Vášho konkrétneho prípadu. 

?ZeJménA Pro rodiČe - inFormAce o možnoSti PobÍránÍ 
PřÍdAvKů nA děti během StudiA dÍtěte v ZAhrAniČÍ: 

ČR - Podle informací Správy sociálního zabezpečení (s odvoláním 
na zákon č. 137/1996 Sb.) mají rodiče - jako oprávněné osoby - nárok 
na přídavky na děti, pokud splní všechny zákonné požadavky k to-

muto nároku. Je nutné doložit zejména potvrzení z americké střední školy 

o studiu, včetně údajů o délce a typu studia. Potvrzení musí rovněž obsa-
hovat informaci o tom, že student nebude v USA pobírat žádné sociální 
dávky a příjmy. Důležité je také potvrzení od ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, že americká škola, kterou student studuje je na stejné úrov-
ni s českou střední školou. Potvrzení by mělo být vystaveno v češtině - což 
se obvykle nahrazuje oficiálním překladem anglicky vystaveného potvrze-
ní do českého jazyka. S vyřízením tohoto potvrzení z americké školy Vám 
rádi pomůžeme. 

SR - Podmienky nároku na prídavok na dieťa a príplatok k prídav-
ku na dieťa legislatívne upravuje zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku 
na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. 

Podľa tohto zákona sa prídavok na dieťa môže poskytnúť len na neza-
opatrené dieťa, ktoré sa pripravuje na povolanie dennou formou štúdia 
na strednej škole v SR alebo v cudzine.

Nárok na prídavok na dieťa si uplatňuje oprávnená osoba podaním 
písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta 
svojho trvalého pobytu.

Speciální tip! / Špeciálny tip! 
Program International Foreign Family
SPeciálnÍ ProgrAm velmi vhodný Pro ZáJemce o outdoorové AKti-
vity A SPortovně ZAměřený Pobyt v uSA  v rodinách S většÍm PoČtem 
meZinárodnÍch Studentů. Tento unikátní program probíhá pouze ve státě Ore-
gon (západní část USA). Od běžného programu se odlišuje tím, že v každé hostitelské 
rodině bydlí větší počet zahraničních studentů (obvykle 8-12).

 Více podrobností o  všech typech programů 
Vám rádi poskytnou koordinátoři COOLAGENT  
na bezplatné lince v ČR: 800-1-Agent (800-1-
24368) a  SR: 0800-1-Agent (0800-1-24368) 
nebo na běžných telefonních linkách, které jsou 
uvedené na zadní straně katalogu. 

Podmínkou je, že v jedné rodině nesmí být více jak 1 student stejné 
národnosti (to proto, aby se komunikovalo pouze v  angličtině). 
střední školy, které studenti z  těchto rodin navštěvují, se 
intenzivně zaměřují na sportovní a  outdoorové aktivity, 
pořádají spoustu sportovních utkání a výletů. K těm nejčastějším 
patří například camping, turistika, lyžování, rafting atd. Proto je 
důležité, aby měl zájemce opravdový zájem o sport a přírodu. Cena 
ročního programu je stejná jako u běžného programu.
Programu je možné zúčastnit se pouze v plné délce (10 měsíců), 
semestrální program se nepořádá.

OREGON

Amerika Váš rok za oceánem /Váš rok za oceánom...
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Pro ty Studenty, KteřÍ JSou nároČněJšÍ nA loKAlitu A 
výběr Svého Pobytu v uSA, máme v nAbÍdce JedineČný 
ProgrAm StřednÍ šKolA nA miAmi, FloridA! Miami má díky 
své poloze pro Středoevropana lákavé klimatické podmínky - i v zimě 
stoupají teploty k příjemným 25 stupňům a téměř pořád je slunečno - i 
díky tomu má Florida označení Sunshine State. V ulicích, parcích a zahra-
dách je spousta zeleně a květin, v kontrastu k tomu je Atlantik nádherně 
modrý a koupat se dá během celého roku.

V Miami žije početná kubánská menšina a tak poznáte nejen ame-
rickou, ale i karibskou kulturu a life-style. 

V dosahu Miami je Orlando s užasnými zábavnými parky včetně 
vesnice a hradu z filmů o Harry Potterovi, s šílenou 4d jízdou nebo 
NASA centrum a Cap Canaveral, odkud startují raketoplány. Necelé 
2 hodiny jízdy je řetěz nádherných korálových ostrovů propojených 
mosty se známým Key West a nejjižnějším bodem USA.

cool tiPy A ZAJÍmAvoSti:
�lokalita Miami je největším metropolitním seskupením jihovýchodu 

UsA, šesté největší v UsA
  k nejzajímavějším atrakcím patří south Beach s Art Deco Districtem  

a známý Ocean Drive
�velké nákupní shopping malls
�v Miami mají svá letní sídla mnohé americké i světové celebrity

inFormAce o ProgrAmu: 
Studenti mají možnost vybrat si ze seznamu škol na Miami a v okolí  
4 preferované školy, na kterých by chtěli studovat. Hostitelské rodi-
ny bydlí v blízkém okolí vybraných škol a jsou obvykle bilinguální 
(anglicky a španělsky), což dává studentům obrovskou možnost 
zdokonalit se během pobytu v obou těchto jazycích. Navíc, studen-
ti jsou vždy umisťováni do hostitelské rodiny i s dalším zahraničním 
studentem, který je samozřejmě jiné národnosti. A to je COOL! ;-)

mIAmI
Vítejte v Miami! / Vitajte na Miami!

PodmÍnKy Pro Studium nA StřednÍ šKole v miAmi:  

•	 věk 15-17 let včetně ( Orlando možné do 18 let)
•	 průměrné studijní výsledky 
•	 průměrná znalost angličtiny (písemná i ústní),  

minimálně 3 roky studia 
•	 motivace studovat na střední škole v Miami 
•	 zájem a entuziasmus poznat a učit se o jiné kultuře 
•	 ochota účastnit se rodinného života  

tyPy ProgrAmu:

•	 3měsíční - podzimní, zimní nebo letní čtvrtletí  
•	 5měsíční program - jarní nebo podzimní pololetí 
•	 10měsíční program - celý školní rok, každoročně  

od srpna do června následujícího roku

Miami  vítejte v miami / Vitajte na miami!

Možnost absolvovat semestr v Miami  
a semestr v Orlandu jako kombinaci obou měst!

Miami

tAllAhASSee

Miami

Tampa

Jacksonville

Orlando

V Miami a okolí 
se nachází až 392 škol 

s více než 345 000 studenty. 
Tato lokalita na floridském po-

lostrově je velmi pestrá, studenti 
zde hovoří přibližně 56 jazyky 

a reprezentují více než 160 
zemí z celého světa.

 
Tento program  

zajišťujeme také  
ve městě Orlando 

na Floridě! 

!
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kANADA
Krásná příroda a přátelství  
/ Krásna krajina a priateľstvá

QuebecQuebec

ottAwA
Calgary

WInnipeg

Vancouver

Victoria Montreál

Toronto

Kanada krásná příroda a přátelstVí  / krásna krajina a priateľstVá...á...Kanada krásná příroda a přátelstkrásná příroda a přátelstk

žÍt A StudovAt nA StřednÍ šKole v KAnAdě Je SKvělá PřÍležitoSt JAK PoZnAt tuto nádhernou Zemi A JeJÍ životnÍ Styl. 
Říká se, že kanadský vzdělávací systém patří k nejlepším na světě. Studovat v Kanadě znamená i zaměření na druhý úřední jazyk - tj. v anglicky mluvící 
části probíhá i intenzivní výuka francouzštiny a naopak. Takže domů se můžete vrátit třeba s výbornou angličtinou a dobrými základy francouzštiny. 
Program nabízí vysoký standard vzdělání v různých úrovních náročnosti, včetně přípravných kurzů pro studium na univerzitě. Studenti mohou zakon-
čit studium závěrečnou zkouškou, splní-li daná kritéria. 
Na rozdíl od amerického programu si studenti hradí studium na středních ško-
lách (veřejných nebo křesťanských) i pobyt v hostitelských rodinách (v USA se 
jedná o dobrovolnické rodiny). 

PodmÍnKy Pro Studium nA StřednÍ šKole  
v KAnAdě:  

•	 věk 15-18 let včetně 
•	 dobré studijní výsledky 
•	 přiměřená znalost angličtny (písemná i ústní)
•	 přiměřená znalost francouzštiny (písemná i ústní),  

jen v případě frankofonního nebo dvojjazyčného  studia
•	 motivace studovat na kanadské střední škole 
•	 zájem a entuziasmus poznat a učit se o jiné kultuře 
•	 ochota účastnit se rodinného života 

tyPy ProgrAmu:

•	 3měsíční - podzimní, zimní nebo letní čtvrtletí 
•	 5měsíční program - jarní nebo podzimní pololetí 
•	 10měsíční program - celý školní rok, každoročně  

od srpna do června následujícího roku

Pro FrAnKoFonně ZAměřené Studenty: 
Je zde naopak možnost studovat na střední škole ve francouzsky mluvící 
části a mít možnost zdokonalovat se zároveň i v angličtině. (Poznámka: 
výuka ostatních předmětů probíhá v jazyku dané části Kanady). 

možnoSt 
dvoJJAZyČného Stu-
diA – můžete studovat školu 

v anglickém jazyce a být ubyto-
váni ve francouzsky mluvících 

rodinách! COOL! :-)

!

studentka Marianna náM napsaLa: 
„Hey all students, ak aj Vy uvažujete o dákom dobrodružstve, skvalitnení svojho 
jazyka či spoznaní kopy nových ľudí – nie je na čo ďalej čakať :-) ! Videli sme 
veľryby, boli sme v ZOO, videli tie najkrásnejšie jazerá a najúžasnejšiu nočnú 
oblohu, ktorá je také krásna asi len v Kanade, mrzli sme na hokeji... Ešte ostáva 
osem mesiacov a kopec času na kvantum krásnych spomienok a zážitkov!“
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žÍt A StudovAt nA StřednÍ šKole ve velKé británii Je SKvělá PřÍležitoSt JAK Po-
ZnAt tuto nádhernou Zemi A JeJÍ životnÍ Styl. Je to perfektní alternativa pro ty, kteří za anglič-
tinou nechtějí cestovat tak daleko. Říká se, že zde můžete zažít čtyři roční období v jednom dni. To proto, že Velká 
Británie je ostrovním státem, ovlivněným oceánským klimatem. Oficiální název je Spojené království Velké Británie 
a Severního Irska. Hlavním městem je kosmopolitní Londýn, kde se rozhodně člověk nenudí! Je tu spousta divadel, 
muzeí a památek.. Z měst určitě stojí za zmínku energií nabitý Brighton, populární přímořské letovisko na jihu 
Anglie, nebo Liverpool, odkud pochází světoznámá kapela Beatles. Milovníci historie by neměli vynechat skotské 
hrady a úchvatný Edinburgh či jihoanglický Stonehenge, komplex menhirů a kamenných kruhů.  Krásnou přírodu 
najdete jak ve Skotsku, tak především ve Walesu. Všude budete obklopeni svěží zelení, která je odměnou za dešti-
vé počasí, na které je třeba se připravit. Samotné Angličany ale déšť nikdy nerozhodí. A i když se o Angličanech říká, 
že jsou chladní, nemějte obavy - vždy se rádi dají do řeči a vždy poradí, pokud si člověk neví rady.

Zahraniční studenti jsou umísťováni v  pečlivě vybíraných hostitelských rodinách, kde mají zajištěné 
ubytování a stravu ve formě polopenze. Výměnné programy poskytují mladým lidem příležitost získat me-
zinárodní zkušenosti, poznat britskou kulturu a zdokonalit se ve znalostech angličtiny. Ubytování je možné 
i ve školní rezidenci, která se nachází v areálu školy. Nabízí možnost ubytování se stravou i beze stravy.

cool tiPy A ZAJÍmAvoSti:
 COOL nákupy v Londýně i dalších městech
 Fish&Chips
�jaro začíná brzy - těšte se na rozkvetlé zá-

hony narcisů a krokusů obvykle už v únoru
�čaj o páté, britský humor, výborný fotbal, 

skvělé hudební kluby a bláznivá móda
�i James Bond a sherlock Holmes byli 

Britové ;-)

Země tradic a bohaté historie 
/ Tradičná krajina s bohatou históriou

PodmÍnKy Pro Studium  nA StřednÍ šKole ve 
velKé británii:  

•	 věk 16-18,5 let včetně 
•	 dobré studijní výsledky - průměr známek do 3,0 
•	 dobrá znalost angličtiny (písemná i mluvená), 

minimálně 3 roky studia 
•	 motivace studovat na anglické střední škole 
•	 zájem a entuziasmus poznat a učit se o jiné kultuře 
•	 ochota účastnit se rodinného života  či života  

v kampusu

tyPy ProgrAmu:  

•	 Academic year - každoročně od září do června

Možnost studia a výběru těchto předmětů: 
angličtina, anglická literatura, občanská 
výchova, ekonomie, finance, matematika, 
média, fotografie, náboženství, sociologie, 
film, dějepis, právo, statistika, turismus aj.

Velká Británie země tradic a bohaté historie  /tradičná        krajina s bohatou históriou

londýn

Edinburgh

Glasgow

Manchester

Liverpool

Birmingham
Cambridge

Cardiff

Bristol

Brighton

VELkÁ bRITÁNIE / VEľkÁ bRITÁNIA

studentka nikOLa náM napsaLa:
„Všichni jsou moc milí a vstřícní. Školu mám velice ráda, 
učím se jen to, co mě baví. Mám spoustu fajn spolubydlí-
cích, rozumím si s nimi a zlepšuji svou angličtinu. Jsem tady 
jen krátce a už mám tolik zážitků! Moje kamarádka, co 
bydlí v rodině má super host mámu, která nás často bere 
na výlety. Děkuji Vám mockrát, COOLaGENT, že jste mi 
zprostředkovali tento pobyt!“

Pro informace o ostat-
ních středních školách 

a lokalitách ve Velké Británii  
z nabídky COOLAGENT  

se informujte u svého  
koordinátora.

!

  
 

COOLAGENT  
má v nabídce  

i další školy  ve Velké 
Británii s délkou 

pobytu od  
12 týdnů.

LinCOLnsHire puBLiC HiGH sCHOOL:
Škola byla založena v roce 1964. Nabízí vel-
mi vysoký standard vzdělání pro své studen-
ty, příjemné prostředí a  moderní zařízení.  
Každý rok má škola přibližně 1600 studentů, 
z toho cca. 200 zahraničních z 20 zemí světa. 
Na škole jsou rozsáhlé možnosti zúčastnit se 
různých sportovních aktivit, jako například 
fotbal, basketbal, squash, stolní tenis a pla-
vání. Škola je vzdálena 2 hodiny od Londýna.
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Irsko / Írsko zelená země plná mýtů / zelená krajina plná mýtoV

nAuČte Se Plynně AnglicKy v Zemi S KráSnou PřÍrodou, bohAtou 
hiStoriÍ, PřátelSKými lidmi A neodmySlitelným tAncem, nA Zele-
ném oStrově - v irSKu! Irská republika jako stát zabírá zhruba pět šestin polohy 
ostrova stejného jména (Ireland). Největším a zároveň hlavním městem je Dublin. Právě z 
tohoto města pochází známá irská kapela U2 v čele s Bono Voxem. V Dublinu můžete na-
vštívit historické památky i typické irské puby, kde čepují pivo značky Guiness (od 18 let!). 
Co se týče počasí, tak velkou výhodou Irska je, že výkyvy teplot nejsou příliš vysoké. Oče-
kávejte spíše mírné zimy a mírně teplá léta. Irsko je také známé jako „zelená“ země díky své 
krásné přírodě a věčně zeleným loukám. I národní barva je zelená.
Patronem Irska je již velmi dlouho Svatý Patrik. V březnu Irové každoročně slaví jeho svá-
tek, kdy čepují zelené pivo a oslavují nejen se svými blízkými. S tímto svátkem se můžete 
setkat i v dalších státech, ale právě v Irsku zažijete ty nej oslavy. Podle irské legendy vyhnal 
Svatý Patrik ze země všechny hady. Nyní je tak můžete najít jen u chovatelů v teráriích.

cool tiPy A ZAJÍmAvoSti:
 v Irsku jsou 2 úřední jazyky – angličtina a irština, přičemž irsky rozumí jen 10% obyvatel
�irština je nyní vyučována povinně na všech státních školách jako doplňkový  

předmět, výuka na většině středních škol probíhá v angličtině
�můžete si zde zatančit typické irské tance
�v Irsku se natáčely filmy Zachraňte vojína Ryana nebo statečné srdce
�je to země věčné zeleně, úchvatných památek a příběhů, vysokých útesů  

a starobylých hradů

Studenti si mohou vybrat z různých lokalit jako např. Dublin, Killarney, Cork, Tralee 
nebo Monaghan. Ubytování studentů je zajištěno v hostitelských rodinách.

IRSkO/ ÍRSkO
Zelená země plná mýtů / Zelená krajina plná mýtov

PodmÍnKy Pro Studium nA StřednÍ  
šKole v irSKu:  

•	  věk 13-19 let 
•	  dobré studijní výsledky 
•	  dobrá znalost angličtiny (písemná i ústní),  

minimálně 2 roky studia 
•	  motivace studovat na irské střední škole 
•	  zájem a entuziasmus poznat a učit se o jiné kultuře 
•	 ochota účastnit se rodinného života 

tyPy ProgrAmu: 

•	  školní rok - od září do května 
•	  školní půlrok - od ledna do května

Možnost studia a výběru těchto předmětů: angličti-
na, anglická literatura, občanská výchova, ekonomie, 
finance, matematika, média, fotografie, náboženství, 
sociologie, film, dějepis, právo, statistika, turismus aj.

Trojlístek (shamrock) je považován za sym-
bol irské kultury a často se spojuje s dnem  
Sv. Patricka, kdy si je lidé malují na tváře nebo 
jimi zdobí svůj oděv. Tento den se každoročně 
slaví 17. března. Pro Iry je nejen národním svát-
kem, ale i oslavou kultury, tradic a náboženství, 
stejně jako i dobré nálady a přátelství.

dublin

Cork
 Killarney

Tralee

Monaghan

kem, ale i oslavou kultury, tradic a náboženství, 
stejně jako i dobré nálady a přátelství.
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nenÍ Pochyb, že FrAncie Je ZemÍ velKých KontrAStů 
A  nAbÍZÍ možnoSti v obJevovánÍ nových deStinAcÍ – 
množství podnebně rozličných přírodních zákoutí od horkých pláží, 
přes sluncem zalité vinice až po majestátní Alpy, historická města se 
známými stavbami, muzea s  nejkrásnějšími uměleckými díly a  Paříž 

– nejromantičtější město. Francie má toto všechno a ještě o mnoho 
víc... A Vy můžete být její součástí! 
Hostitelské rodiny se programu ve Francii zúčastňují dobrovolně a stu-
dentům poskytují ubytování a stravu. Každý student je považován za 
rovnocenného člena rodiny, zúčastňuje se rodinných akcí, výletů, apod. 

FRANcIE/FRANcúZSkO
Historie, kultura a styl / História, kultúra a štýl

Francie/Francúzsko historie, kultura  a styl / história, kultúra  a štýl istorie, kultura  a styl / história, kultúra  a štýl história, kultúra  a štýl h

tento uniKátnÍ 
ProgrAm dává studen-

tům možnost zblízka poznat 
Francii, způsob života v ní a její 
kulturu. Studenti bydlí v profe-
sionálně vybraných rodinách 

a na průběh jejich pobytu 
dohlížejí francouzští 

koordinátoři. 
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PožAdAvKy nA ZáJemce  o Studium nA StřednÍ  
šKole ve FrAncii:  

•	 věk 15-18 let včetně 
•	 dobré studijní výsledky 
•	 přiměřená znalost francouzštiny (písemná i ústní), 

minimálně 2 roky studia 
•	 motivace studovat na francouzské střední škole 
•	 zájem a entuziasmus poznat a učit se o jiné kultuře 
•	 ochota účastnit se rodinného života 

tyPy ProgrAmu: 

•	 2měsíční 
•	 3měsíční 
•	 4měsíční 
•	 5-6měsíční program - jarní nebo podzimní pololetí 
•	 10měsíční program - plný akademický rok,  

každoročně od srpna do června následujícího roku 

Francie/ Francúzsko historie, kultura, styl / história, kultúra a štýl 

kORSIkA

PAřÍž

Lyon

Bordeaux

Nantes

Tours

strasbourg

MarseilleToulousse

Rennes

Nice

V případě, že je Vaše studium zaměřené  
frankofonně, s COOLAGENT můžete studovat na 
Střední škole ve Francii - na College nebo Lycée. 

studentka kristína  
náM napsaLa: 
„Ahoj všetci :-) Píšem Vám z  ma-
lej dedinky Thurins 17 km od Lyo-
nu, z  Francúzska. Môj príchod do 
Francúzska bol samozrejme jeden 
veľký „joke“ :D. Paríž ma privítal 
krásne a  slnečne a  celkovo pre mňa 

Oravčanku to určite nebolo januárové počasie. Som tu tretí 
mesiac, ale vôbec neviem ako ten čas letí a nechcem aby to 
skončilo. Je to úžasná skúsenosť do budúcnosti a som veľmi 
veľmi veľmi rada, že tu môžem byť! :-)  Ak máte možnosť, 
NEBOJTE SA A CHOĎTE!!!. Nie je to také ťažké ako sa zdá :-) 
BTW: už len kvôli tomu francúzskemu syru a pečivu :D 
Ďakujem COOLaGent :-). “
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Itálie / Taliansko  ciao italia!

ProgrAm StřednÍ šKolA v itálii Je ten neJ ZPůSob, JAK ZAžÍt PrAvou itAl-
SKou AtmoSFéru v hoStitelSKé rodině A ve šKole A SouČASně SuPer mož-
noSt JAK Se ZdoKonAlit v itAlštině! Itálie není jen státem s kilometry dlouhých plá-
ží, ale i s temperamentními lidmi, skvělým jídlem, hornatou krajinou a jednoznačně i zemí  
s velmi bohatou historií. Patří mezi nejnavštěvovanější státy světa, ročně ji navštíví miliony 
turistů, je i populární destinací pro mnoho Čechů a Slováků. Mezi nejznámější města patří 
Řím, Miláno, Benátky, Florencie, Pisa, Neapol, Turín a mnoho dalších. 

V Itálii se nacházejí i 2 samostatné mini-státy a to Vatikán, který je přímo v srdci Říma,  
a San Marino, které se nachází na východním pobřeží země. Itálie má i hodně ostrovů, mezi 
ty nejznámější patří Sardínie, Sicílie a Elba. 

Italové jsou známi nejen svým temperamentem, ale i smyslem pro dobré jídlo, které je ob-
líbené po celém světě a italská kuchyně patří právem mezi ty nejvyhledávanější. Mezi typická 
italská jídla patří pizza, různé druhy těstovin, sýrů, oliv a samozřejmostí je i dezert tiramisu. 
Národním sportem číslo jedna je pro Italy fotbal.

cool tiPy A ZAJÍmAvoSti:
 vědeli jste, že Itálie má tři činné sopky a to Vesuv, Etnu a stromboli?
  je přímo neuvěřitelné, že každý den lidé hodí víc jako 3000 EUR do fontány di Trevi v Římě
 říká se, že každý Ital průměrně sní přibližně 25 kg těstovin ročně
 Itálie se pyšní i prvním místem v počtu hotelových pokojů v Evropě a největším počtem  výtahů na světě

Ciao Italia!

PodmÍnKy Pro Studium nA StřednÍ 
šKole v itálii:  

•	 věk 14-18 let včetně 
•	 dobré studijní výsledky 
•	 průměrná znalost italštiny (písemná i ústní), 

minimálně 2 roky studia 
•	 motivace studovat na italské střední škole 
•	 zájem a entuziasmus poznat a učit se  

o jiné kultuře 
•	 ochota účastnit se rodinného života 

tyPy ProgrAmu: 

•	 školní rok - každoročně od září do června 
•	 školní půlrok - každoročně od září do ledna 

nebo od ledna do června

Program střední škola v Itálii 
je ten NEJ způsob, jak zažít 
pravou italskou atmosféru.

Itálie / Taliansko

Program střední škola v Itálii 
je ten NEJ způsob, jak zažít 
pravou italskou atmosféru.

řÍm

Neapol

Palermo

Florencie

Bologna

Turín

Miláno

Trento

Benátky

Studenti 
jsou ubytováni 
v hostitelských 

rodinách 
po celém území 

Itálie.

ITÁLIE / TALIANSkO
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¡bienvenido A eSPAñA! PoKud máte rádi šPAnělštinu A chcete Si Ji 
ZdoKonAlit v tyPicKy šPAnělSKém ProStředÍ, neváheJte A PřihlAS-
te Se do ProgrAmu StřednÍ šKolA ve šPAnělSKu!  Španělské království je 
stát na Pyrenejském ostrově obklopený Středozemním mořem, většina území má suché, 
středomořské klima, západ je ovlivněn Atlantským oceánem. Typicky španělské jídlo je 
paella (rýže s mořskými plody nebo kuřecím masem a zeleninou) nebo tradiční tortilla 
(placka z brambor). Po náročném dni v práci nebo ve škole si temperamentní Španělé 
dopřejí zábavu na různých festivalech, koncertech a karnevalech, obvykle dlouho do noci.

Sportovně nabuzení turisti mohou navštívit arénu Las Ventas a vidět nebojác-
né toreadory bojující s býky nebo zažít kvalitní fotbalový zápas v madridském klu-
bu Real. Tanec spojený se zpěvem a hrou na kytaru - tak vypadá vášnivé španělské 
flamenco představující charakter Španělů a jejich životního stylu.

Hablas espaňol? Sí, un poco. Na celém světě mluví španělsky cca 500 milionů 
lidí, takže máte velkou motivace zdokonalit se ve španělštině a vyrazit do světa. 

cool tiPy A ZAJÍmAvoSti:
�ve Španělsku je zvykem odpočinout si v rámci siesty uprostřed dne a potom dál 

pokračovat ve své práci, večeřet se začíná hodně pozdě
�katalánské město Barcelona je světoznámé svými architektonickými skvosty
�Španělé žijí mimo jiné z cestovního ruchu i díky slunečným Baleárským  

a Kanárským ostrovům
�nejvyšší hora Španělska - Teide - leží na ostrově Tenerife

loKAlitA ProgrAmu: 
Mezinárodní studenti jsou umisťováni do hostitelských 
rodin a  navštěvují státní střední školy. Dle jejich poža-
davků se jedná obvykle o lokality Cádiz, Huelva (jižní 
Španělsko), Asturias, Leon (severní Španělsko), Murcia  
(jiho-východní Španělsko), Granada, Madrid a Barcelona. 

¡Hola España!

PodmÍnKy Pro Studium nA StřednÍ  
šKole ve šPAnělSKu:  

•	 věk 15-18,5 let ( v době vycestování do Španělska ) 
•	 dobré studijní výsledky 
•	 průměrná znalost španělštiny (písemná i ústní),  

minimálně 2 roky studia 
•	 motivace studovat na španělské střední škole 
•	 zájem a entuziasmus poznat a učit se o nové kultuře
•	 ochota účastnit se rodinného života 

tyPy ProgrAmu: 

•	  školní rok - každoročně od září do června 
•	  školní půlrok - každoročně od zaří do prosince nebo  

od ledna do června 

mAdrid
Valencia

Bilbao

sevilla

Cádiz
Malaga

Barcelona

Allicante

Španělsko / Španielsko ¡hola           españa! 

Vyučované předměty na středních školách ve Špa-
nělsku: přírodní vědy, sociální vědy, tělesná výchova, 

španělská literatura, matematika, španělština, literatura, 
angličtina, hudební výchova, technické kreslení, biologie, 

chemie, fyzika, francouzština, latina, řečtina a jiné.

¡Hasta 
la vista!

ŠPANěLSkO / ŠPANIELSkO
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Německo/ Nemecko  země sousedů/ krajina susedoV

PoKud Je vAšÍm hlAvnÍm ciZÍm JAZyKem němČinA, můžete S  COOLAGENT 
StudovAt nA StřednÍ šKole v  němecKu. Výhodou je menší vzdálenost, kvalitní 
vzdělávací systém, vyspělost země a její bohatá historie, umění a kultura.

Německo má největší počet obyvatel ze všech zemí EU. Německo se rozprostírá od 
Severního a Baltského moře na severu až po Alpy na jihu a protéká jím několik velkých 
evropských řek jako Rýn, Dunaj a Labe. Německo je spolková republika, která se sklá-
dá ze 16 spolkových zemí. Němčina je nejrozšířenějším mateřským jazykem v Evropské 
unii, zdokonalte se v něm i Vy!

Zahraniční studenti, podobně jako v  jiných zemích, studují na státních středních 
školách, žijí v hostitelských rodinách a na konci svého pobytu těží z výborné znalosti 
němčiny a německého prostředí. Studium obvykle probíhá na školách typu gymnázi-
um (Gymnasium) nebo všeobecná střední škola (Gesamtschule). 

Všechny hostitelské rodiny jsou prověřené - procházejí osobním pohovorem se zá-
stupcem partnerské organizace.

NěmEckO/ NEmEckO
Země sousedů / Krajina susedov

PodmÍnKy Pro Studium nA StřednÍ  
šKole v němecKu:  

•	 věk 15-18 let včetně 
•	 dobré studijní výsledky 
•	 alespoň základní znalost němčiny (písemná 

i ústní), minimálně 2 roky studia 
•	 motivace studovat na německé střední škole 
•	 zájem a chuť poznat a dozvědět se více o jiné 

kultuře 
•	 ochota účastnit se rodinného života 

tyPy ProgrAmu: 

•	 3měsíční - podzimní nebo jarní čtvrtletí 
•	 5měsíční program - jarní nebo podzimní pololetí 
•	 10měsíční program - plný akademický  

program, každoročně od září do června  
následujícího roku

Hannover

Hamburg

berlÍn

Dortmund

Kolín Lipsko

Frankfurt

Norimberk

stuttgart

Mnichov

Věděli jste, 
že němčina  

je nejrozšířenějším 
mateřským 

jazykem v EU?
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regiStrAce Je SnAdná – StAČÍ vyPlnit regiStrAČnÍ 
Formulář neZávAZná PřihlášKA A  ZASlAt Poštou 
nebo e-mAilem Či PřinéSt nA nAši AdreSu. 
Formulář můžete snadno vyplnit i on–line na www.coolagent.cz, sek-
ce Střední škola v  zahraničí, klikněte na REGISTRACE. Slovenskou ver-
zi naleznete na www.coolagent.sk, sekce Stredná škola v  zahraničí. 
Po doručení nezávazné přihlášky Vás  bude kontaktovat koordinátor  
COOLAGENT, proto prosím uveďte nezbytné údaje (adresa, telefon, 
mobil či e-mail).  Koordinátor s Vámi domluví termín konzultace  osobní 
nebo telefonické, dle toho, co Vám více vyhovuje. Konzultace je nezávaz-
ná a zcela zdarma. 

Po konzultaci budete mít samozřejmě čas na zvážení Vašich plánů. 
Odjet na delší dobu do zahraničí je rozhodnutí, které člověk nedělá 
každý den a tak je dobré vše pečlivě zvážit. COOLAGENT je tady také 
proto, aby Vám rozhodování usnadnil. Budete-li mít třeba pocit, že USA 
pro Vás není to pravé, Váš koordinátor najde jiné možnosti. Naopak, 
je-li Amerika či jiná země z nabídky právě to, co Vás zaujalo, uděláme 
v COOLAGENT maximum, aby celá příprava i pobyt samotný probíhaly 
bez problémů. Vycházíme z vlastních zkušeností, proto víme, jak je dů-
ležité mít doma spolehlivou, silnou a profesionální agenturu. 

VážímE si, žE pro sVé sTudium V zAhrANičí zVAžujETE 
práVě proGrAmY COOLAGENT. 

COOLAGENT 

Zaregistrujte se třeba hned!/ 
Zaregistrujte sa ihneď!

Zaregistrujte se třeba hned! Zaregistrujte sa ihneď!

neZávAZná PřihlášKA / neZávÄZná PrihlášKA

Plný program (10 měsíců) 
semestrální program (5 měsíců) podzimní        jarní

v USA 

v Německu

v Británii�

v Kanadě

ve Francii

v jiné zemi (uveďte) 

Ano Ne

Akademický rok v zahraničí

Jazykové kurzy v zahraničí

Au Pair

Studium s možností legální práce

jiný typ programu

Jméno a příjmení studenta:   

Datum narození:  Věk: 

Státní občanství:   

Kontaktní adresa a PSČ: 

Tel. :

Email: 

Mám zájem o program Střední škola v zahraničí:

Mám zájem o jiný typ programu  
(chcete-li, uveďte více detailů pro upřesnění, např. místo pobytu apod.)

Rodiče studenta předběžně souhlasí s účastí studenta v programu: 

Vyplněnou přihlášku zašlete prosím do nejbližší kanceláře 
COOLAGENT, po jejím doručení Vás budeme kontaktovat 
s dalšími detaily:

�COOLAGENT, Palác CHICAGO, Národní 32, 110 00 Praha 1

�COOLAGENT, Divadelní 4, 602 00 Brno

�COOLAGENT, Miczkiewiczova 4, 816 35 Bratislava 1

�COOLA GENT, Murgašova 3 , 043 21 Košice

Nezávaznou přihlášku můžete samozřejmě vyplnit i ON-LINE na 
www.coolagent.cz / www.coolagent.sk, v sekci Registrace nebo
Střední škola v zahraničí/ Stredná škola v zahraničí.

bližšÍ inFormAce nA beZPlAtné lince COOLAGENT: 
ČR: 800-1-AGENT (tj. 800-1-24368)
SR: 0800-1-AGENT (tj. 0800-1-24368)

Prohlášení: Odesláním této Nezávazné přihlášky se NEZAVAZUJI k úhradě žádných poplatků. Tuto nezávaznou přihlášku lze kdykoli  zrušit nebo změnit.

REGISTROVAT SE MůžETE I On-Line :
www.coolagent.cz / www.coolagent.sk

EGISTROVAT
www.coolagent.cz
REGISTROVAT
www.coolagent.cz

AdreSy K ZASlánÍ PřihlášKy:

COOLAGENT PRAHA, Palác CHICAGO,  
Národní 32, 110 00 Praha 1, tel./fax: 296 246 246
COOLAGENT BRNo, Divadelní 4,
602 00 Brno, tel./fax: 542 219 945
COOLAGENT BRATISLAVA, Miczkiewiczova 4,
816 35 Bratislava, tel./fax: 02/5443 4375
COOLAGENT KošICE, Murgašova 3, 
043 21 Košice, tel./fax: 055/ 625 0421
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COOLAGENT STUDY AND TRAVEL  

 ZáKlAdnÍ Přehled JAZyKových ProgrAmů COOLAGENT Pro děti, mládež A doSPělé

mALTA 

•	 St.Julian´s, St Paul´s Bay, Sliema
•	 středomořské podnebí
•	 výlety k Modré laguně
•	 moře, palmy, relaxace
•	 kurzy pro děti, teenagery, dospělé i rodiny 

s dětmi

VELkÁ bRITÁNIE
VEľkÁ bRITÁNIA

•	 Londýn, Brighton, Torbay, Bournemouth, 
Oxford, Cambridge a další

•	 nejangličtější angličtina
•	 velkoměsta, přímořské oblasti, univerzitní 

města
•	 i s možností práce

USA

•	 New York, Boston, Miami, Los Angeles, San 
Francisco, Santa Barbara, San Diego, Las 
Vegas a další

•	 jednoduše – AMERIKA
•	 studium v Big Apple, Kalifornii, či na Floridě
•	 výlety do národních parků
•	 možnost kombinace se španělštinou (Miami)

kANADA

•	 Vancouver, Toronto, Montreal, Ottawa, 
Calgary 

•	 nádherná příroda, trekking, zimní sporty
•	 vybrané programy i s možností legální práce
•	 možnost kombinace s francouzštinou 

(Montreal)

Další země z nabídky COOLAGENT, kde můžete 
studovat angličtinu: Jihoafrická republika, Fiji, Irsko, 
Austrálie a Nový Zéland (s možností legální práce)

FRANcIE 
FRANcúZSkO

•	 Paříž, Nice 
•	 francouzský šarm a elegance
•	 studium a dovolená na Francouzské riviéře
•	 chic! po celý rok

Francouzštinu je možné studovat i v Québecu v Kanadě.

ITÁLIE 
TALIANSkO

•	 Řím, Florencie, Kalábrie
•	 víno, pizza, pasta :-)
•	 všechny cesty vedou do Říma
•	 výlety do Pisy či Benátek
•	 zažijte benátský festival

ŠPANěLSkO 
ŠPANIELSkO

•	 Barcelona, Malaga, Madrid, Mallorca, Ibiza, 
Tenerife

•	 studium španělštiny ve známých a oblíbe-
ných střediscích na Costa del Sol

•	 skvělá španělská kuchyně, flamenco a jižní 
životní styl

•	 možnost kombinace s angličtinou (Mallorca)

Španělštinu je možné s COOLAGENT studovat 
i v těchto exotických zemích: Kuba, Ekvádor, Mexiko, 
Argentina, Costa Rica

NěmEckO/RAkOUSkO 
NEmEckO/ RAkúSkO

•	 Berlín, Frankfurt, Düsseldorf a Vídeň
•	 COOL hlavní město Německa nebo  

elegantní rakouská metropole?
•	 blízko z Česka i Slovenska
•	 multikulturní prostředí

 dAlšÍ JAZyKy, Které Je možné  
StudovAt  S COOLAGENT v těchto  
světových destinacích:  ruŠtina – Moskva, 
pOrtuGaLŠtina – Rio de Janeiro, Lisabon, 
ČínŠtina – Peking, Šanghaj, 
araBŠtina – Káhira

Pokud nemáte dostatek času, abyste cestovali do zahraničí na několik měsíců nebo celý rok, jsou pro Vás vhodnější klasické krátkodobé jazykové 
kurzy v zahraničí. Minimální délka jsou 2 týdny, přičemž horní hranice není omezená :-) COOLAGENT má pro Vás rozsáhlou nabídku celoročních 
jazykových kurzů pro dospělé od 18 let a také prázdninové jazykové kurzy pro děti a mládež, které zahrnují i různé volnočasové aktivity. Vybrat si 
můžete různé jazyky v téměř každém koutě světa. 

Níže najdete přehled nejoblíbenějších destinací jazykových kurzů v zahraničí. Ubytování je zajištěné v hostitelských rodinách, rezidencích nebo 
apartmánech, záleží jen na Vašem výběru. Školy organizují též různé aktivity na volný čas, abyste měli příležitost poznat i danou lokalitu a mohli si 
neustále procvičovat a zlepšovat úroveň cizího jazyka.  

Doporučujeme zaslat Nezávaznou přihlášku na jazykové kurzy a my Vám rádi pošleme podrobnou kalkulaci podle Vašich požadavků. 
U letních jazykových pobytů je důležité poslat přihlášku s předstihem, protože místa se v letní sezoně zaplňují velmi rychle. Pokud potřebujete 
jednotlivé detaily konzultovat, neváhejte nás prosím ZDARMA kontaktovat na BEZPLATNÉ LINCE (ČR: 800 124 368, SR: 0800–1–24368).  
Více informací a ukázkové kalkulace najdete i na naší stránce www.coolagent.cz / www.coolagent.sk v sekci Jazykové kurzy v zahraničí. 

STUDY anD Travel

Vše zajistí 
COOLAGENT!
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USA

loKAlity
zejména státy New York, Massachussets, Ca-
lifornia, New Jersey, Virginia, Florida, Texas, 
Ohio, Pennsylvanie, Illinois, Maryland, Co-
nnecticut, Hawaii a další

PodmÍnKy
•	 věk 18 – 26 (včetně) let dívky
•	 věk 20 – 26 (včetně) let chlapci (musí mít 

také předcházející Au Pair zkušenost nebo 
pedagogické či zdravotnické vzdělání)

•	 řidičský průkaz
•	 čistý trestní rejstřík
•	 alespoň střední znalost angličtiny
•	 ukončené střední vzdělání (maturita nebo 

výuční list)
•	 zkušenosti s dětmi (není nutné mít pro-

fesionální znalost, postačují např. dobré 
zkušenosti s hlídáním dětí přátel, letní 
tábory, atd.; předchozí Au Pair zkušenost je 
velkou výhodou, ne však podmínkou.)

neJdůležitěJšÍ výhody ProgrAmu
•	 zpáteční letenka do UsA zdarma
•	 12 – 24 měsíční legální pobyt Au Pair na 

základě víza kulturních výměn J-1 
(potřebné podklady získáte u nás)

•	 kapesné min. 848 UsD měsíčně
•	 příspěvek 500 UsD na studium
•	 4- denní školení v New Yorku zdarma
•	 2 týdny placené dovolené
•	 13. měsíc pro individuální cestování po UsA

VELkÁ bRITÁNIE/ VEľkÁ bRITÁNIA

loKAlity
- zejména oblast kolem Londýna, jižní část An-
glie, oblasti kolem Manchesteru, Oxfordu, Bris-
tolu a Norfolku. V případě zájmu je možná i jiná 
lokalita, např. také Skotsko, Wales či Isle of Man

PodmÍnKy
•	 věk minimálně 18 let, horní věková hrani-

ce bez omezení
•	 pozitivní vztah k dětem, zkušenosti s dět-

mi doložitelné referencemi
•	 minimálně základní znalost angličtiny
•	 řidičský průkaz není podmínkou
•	 pobyt minimálně na 2 měsíce, maximální 

délka bez omezení

neJdůležitěJšÍ výhody ProgrAmu
•	 velká flexibilita programu – pobyt jde 

zkrátit či prodloužit dle individuálních 
potřeb a domluvy s rodinou

•	 možnost výběru lokality, typu rodiny, 
věku dětí, atd.

•	 možnost studia jazykového kurzu
•	 kapesné je minimálně 65 GBP týdně
•	 výhodné pojištění a ceny letenek do 

Velké Británie

NěmEckO / NEmEckO

loKAlity
zejména oblast kolem Mnichova,  
Norimberku, Frankfurtu, Kolína, ale i další

PodmÍnKy
•	 věk 18 – 27 let (vycestovat je nutné před 27. 

narozeninami)
•	 pozitivní vztah k dětem
•	 minimálně základní znalost němčiny
•	 řidičský průkaz není podmínkou, je však 

výhodou
•	 být svobodná a bezdětná
•	 pobyt 6-12 měsíců

neJdůležitěJšÍ výhody ProgrAmu
•	 možnost výběru lokality, věku  

dětí, atd.
•	 možnost studia jazykového kurzu, 

rodiny přispívají 50 EUR/měsíčně
•	 kapesné minimálně 260 EUR/měsíc
•	 základní pojištění Au Pair hradí 

rodina

FRANcIE / FRANcúZSkO

loKAlity
různé lokality v téměř celé Francii

PodmÍnKy
•	 věk 18 – 28 let
•	 pozitivní vztah k dětem
•	 minimálně základní znalost francouzšti-

ny společně s dobrou angličtinou nebo 
střední znalost francouzštiny

•	 řidičský průkaz není podmínkou, je však 
výhodou

•	 pobyt 2 – 12 měsíců

neJdůležitěJšÍ výhody ProgrAmu
•	 možnost výběru lokality, věku dětí, atd.
•	 studium jazykového kurzu je povinné
•	 kapesné minimálně 320 EUR/měsíc
•	 většina rodin hradí základní zdravotní 

pojištění

bELGIE / bELGIckO

loKAlity
vybrané lokality ve francouzsky i vlámsky  
mluvících částech Belgie

PodmÍnKy
•	 věk 18 – 25 let (včetně)
•	 pozitivní vztah k dětem
•	 průměrná znalost angličtiny nebo němčiny 

nebo francouzštiny
•	 3 – 12 měsíců

neJdůležitěJšÍ výhody ProgrAmu
•	 možnost výběru typu rodiny, věku dětí, atd.
•	 možnost studia jazykového kurzu, rodina 

na něj přispívá
•	 kapesné minimálně 450 EUR/měsíc
•	 základní zdravotní pojištění a dopravu 

proplácí rodina

Pro mladé lidi je zde dnes již zcela běžná a přirozená možnost, jak žít delší dobu legálně v zahraničí a získat perfektní znalost cizího jazyka. Au Pair – i díky 
COOLAGENT, – již dávno není jen dívka k dětem, ale především skvělá zkušenost do života, možnost zažít dobrodružství, zkusit jiný životní styl, poznat 
spoustu nových přátel – častokrát na celý život. Výborný způsob, jak bez velkých investic odcestovat do zahraničí a poznat život v USA, v Británii, Německu 
nebo ve Francii, Belgii či dalších zemích opravdu ze všech stránek. Navíc už během několika měsíců může Vaše angličtina, němčina či francouzština dosáh-
nout takové úrovně, že budete bez problémů rozumět filmům bez titulků, číst britské nebo francouzské autory v originále a konverzovat (a samozřejmě 
žertovat, diskutovat a smát se) se svými zahraničními přáteli, spolužáky či kolegy plynně a v pohodě.

COOLAGENT AU PAIR  
Celý svět je Váš! / Celý svet je Váš!

ZáKlAdnÍ Přehled ProgrAmů COOLAGENT Au PAir v ZAhrAniČÍ

Au pAIr celý sVět je Váš! / celý sVet je Váš!
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hOLANDSkO

loKAlity
po celém Holandsku, nějčastěji  
v Amsterdamu a okolí

PodmÍnKy
•	 věk 18 – 30 let
•	 pozitivní vztah k dětem
•	 minimálně střední znalost angličtiny či 

němčiny
•	 řidičský průkaz není podmínkou
•	 3 – 12 měsíců

neJdůležitěJšÍ výhody ProgrAmu
•	 možnost výběru typu rodiny, věku dětí, atd.
•	 možnost studia jazykového kurzu
•	 rodina hradí jazykový kurz, zdravot-

ní pojištění a po příjezdu i cestu do 
Holandska

•	 kapesné minimálně 340 EUR/měsíc
•	 Au Pair pracuje jen 30 hodin týdně
•	 možnost i pozice Mother´s Help – 

kapesné minimálně 500 EUR/měsíc

RAkOUSkO / RAkúSkO

loKAlity
celé území Rakouska, nejčastěji Vídeň a okolí, 
Linz a okolí, atd.

PodmÍnKy
•	 věk 18 – 27 let (před 28. narozeninami musí 

ukončit Au Pair pobyt)
•	 minimálně střední znalost němčiny + doklad 

o studiu němčiny

•	 pozitivní vztah k dětem
•	 řidičský průkaz není podmínkou
•	 3 – 12 měsíců

neJdůležitěJšÍ výhody ProgrAmu
•	 možnost výběru typu rodiny, věku 

dětí, atd.
•	 možnost studia jazykového kurzu 

(rodina přispívá 50%)
•	 u ročního pobytu je kapesné mini-

málně 480 EUR/měsíčně
•	 možnost návštěvy rodiny před 

začátkem pobytu (náklady na cestu 
hradí rodina)

COOLAGENT

Doplňkové služby cestovní agentury / 
Doplnkové služby agentúry

S  KAždou ceStou do ZAhrAniČÍ JSou SPoJeny dAlšÍ 
Služby – v COOLAGENT vám vždy PoSKytneme KomPletnÍ 
ServiS, takže nemusíte chodit nikam jinam ani kvůli letenkám, pojiš-
tění nebo autobusovým jízdenkám. Vybrané doplňkové služby získáváte 
v COOLAGENT za stejnou cenu, jakou byste zaplatili přímo u provozova-
tele dané služby. V COOLAGENT k tomu navíc, pokud jste se zaregistro-
val/a na některý z našich programů, dostanete některý z dárků v rámci 
právě probíhajících akcí (např. slovník pro Au Pair, tričko COOLAGENT, 
kartu EURO 26, předplacenou telefonní kartu, atd.). Informace o probí-
hajících akcích najdete na internetu na adresách www.coolagent.cz 
/www.coolagent.sk v sekci AKCE COOLAGENT.

letenKy A meZinárodnÍ JÍZdenKy/
letenKy A medZinárodné AutobuSové lÍStKy
Ať už letíte do Austrálie nebo na Zéland či cestujete busem do Francie, 
Británie nebo Německa, ať jste z Prahy, Brna, Ostravy, Bratislavy nebo 
Košic, v  COOLAGENT můžete získat jedny z  nejvýhodnějších letenek 
a autobusových jízdenek, které jsou k dostání. Můžete si vybrat z ob-
rovské nabídky letenek a z nabídky téměř všech autobusových společ-
ností – vždy Vám poradíme, které letenky či jízdenky jsou nejvýhodnější 
a nejlevnější, takže do Londýna můžete odletět třeba za částku od 2 000 
Kč/ 70 EUR. V COOLAGENT jste to samozřejmě Vy, kdo si vybírá, co je 
pro něj nejvýhodnější a nejkvalitnější. Podmínkou účasti v programech 
COOLAGENT není povinnost využít námi nabízenou dopravu. Kdykoli se 

rozhodujete o další cestě do zahraničí, zavolejte nám zdarma a vyžádej-
te si cenu na Vámi zvolenou destinaci nebo se podívejte na naše webo-
vé stránky do sekce Letenky. Je pravděpodobné, že tak získáte jednu  
z nejvýhodnějších cen na trhu.

KArtA euro 26
Opravňuje mladé lidi do 26 let k výhodným slevám zejména v rámci 
Evropy, k získání mládežnických cen letenek, atd. Podrobné informace 
Vám rádi poskytneme před vystavením karty. TIP: Kartu EURO 26 si ob-
vykle můžete zakoupit, v COOLAGENT  ji však v rámci některých pro-
bíhajících akcí získáte zcela ZDARMA (jste-li ve věku mezi 15 a 26 let).

PoJištěnÍ léČebných výloh A ceStovnÍ PoJištěnÍ /  
PoiStenie lieČebných náKlAdov v ZAhrAniČÍ  
A ceStovné PoiStenie
Stejně jako v případě dopravy do zahraničí, můžete se na COOLAGENT 
spolehnout i  v  případě pojištění léčebných výloh v  zahraničí nebo 
komplexního cestovního pojištění. Koordinátoři Vám rádi vysvětlí vý-
hody jednotlivých typů pojištění a v případě zájmu pojistnou smlouvu 
také vystaví. Kromě běžných českých a  slovenských pojišťoven nabízí  
COOLAGENT  k vybraným typům programů i příslušné pojištění, vyža-
dované předpisy dané země (např. Pojištění OSHC – Overseas Student 
Health Cover pro pobyty v Austrálii,  pojištění pro Au Pair pobyty či Rok/ 
půlrok na střední škole v USA, atd.)

Doplňkové služby cestovní agentury/ Doplnkové služby
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COOLAGENT DESTINAcE/DESTINÁcIE
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Mapu a přeHLed vŠeCH destinaCí 
MiMO eu najdete na straně 

Au Pair

Work and travel

střední škola

study and travel

COOLAGENTCOOLAGENTCOOL DESTINA

NORSkOkOkNORS



COOLAGENT Praha
Palác Chicago, Národní třída 32, 110 00 Praha 1
(v centru, metro A, B Můstek)
tel: +420 296 246 111 fax: +420 296 246 246
email: praha@coolagent.cz

COOLAGENT  Brno
Divadelní 4, 602 00 Brno
( v centru, u „Maliňáku“)
tel: +420 542 215 116 fax: +420 542 219 945
email: brno@coolagent.cz

COOLAGENT Bratislava 
Mickiewiczova 4, 816 35  Bratislava 1
(v centre „vedľa Obchodnej“)
tel. +421 254 434 3 71 fax: +421 254 434 375 
e-mail: bratislava@coolagent.sk

COOLAGENT Košice
Murgašova 3, 043 21  Košice
(v centre, „kúsok od Dargova“)
tel. +421 556 250 420
e-mail: kosice@coolagent.sk

coolagent.cz, coolagent.sk
studiumvzahranici.cz
studium.sk

kO
n

ta
kt

COOLAGENT  je možné kontaktovat 
přes skype, stačí vyhledat na Skype 
COOLAGENT a vybrat příslušnou  
pobočku. It‘s easy! :-)

Sledujte COOLAGENT na Facebooku 
a buďte vždy informovaní o nejaktu-
álnějších slevách, soutěžích, akcích 
a speciálních nabídkách.

BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA:   
ČR:  800-1-AGENT 

numericky  800-1-24368
SR:  0800 -1-AGENT  

 numericky 0800-1-24368

� Služby COOLAGENT jsou provozovány společností 
EuroPair, s.r.o. Služby cestovního ruchu jsou v ČR zpro-
středkované společností EuroPair, s.r.o., cestovní agentura, 
COOLAGENT, Palác Chicago, Národní 32, 110 00  Praha 
1. Některé uvedené informace mohou časem podléhat 
změnám, které není možné ovlivnit (například změna ví-
zových podmínek apod.). Provozovatel COOLAGENT, Eu-
roPair, s.r.o. si vyhrazuje právo 
informovat o těchto změnách 
zájemce o studijní či jiný pobyt 
v zahraničí před uzavřením pí-
semné smlouvy se zájemcem. V 
případě, že se údaje v písemné 
smlouvě a v tomto propagač-
ním materiálu liší, jsou závazné 
údaje uvedené ve smlouvě. 




