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ÚVOD
Možností studia v zahraničí během střední školy je velké množství. Tato prezentace
přináší základní přehled projektů, v rámci kterých je možné vycestovat a studovat
v zahraničí. U každého projektu jsou stručně popsány základní informace. Vše důležité
lze najít na stránkách škol a projektů, odkazy jsou vloženy v prezentaci.

Některé programy jsou zcela zdarma, někde lze získat plné či částečné stipendium,
některé typy studia jsou zpoplatněny. Vždy si zjistěte před podáním přihlášky finanční
stranu studia a také vše proberte se svými rodiči.

Důležité je být aktivní, hledat informace a nebát se zeptat. Poradit se můžete s učiteli,
výchovným poradcem či také se studenty, kteří si studiem v zahraničí prošli.

Pozn. Někdy jsou na webových stránkách termíny a informace z loňského školního roku,
v takovém případě je třeba sledovat průběžně stránky a počkat na aktualizaci
informací pro další školní rok.

Více informací, konzultace: Lukáš Bořil, boril@gymzr.cz

mailto:boril@gymzr.cz


KAM A JAK VYCESTOVAT? 

1. Studium v Dánsku

2. Mezinárodní projekt AFS

3. United World Colleges

4. Erasmus+

5. Studium v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu (Fondy EHP)

6. Rok ve Francii

7. Studium v partnerských regionech Kraje Vysočina

8. České sekce: studium na lyceu v Dijonu a v Nîmes ve Francii

9. Unilink – studium ve Velké Británii a Irsku

10. Cestovatelský bonus

11. Bonus 2: Mimoškolní aktivity na střední škole



1. STUDIUM V DÁNSKU

Dánsko nabízí skvělé podmínky nejen pro zájemce o vysoké školy, ale také
pro středoškoláky. Několik dánských gymnázií a středních škol poskytuje
možnost získat mezinárodně uznávanou maturitní zkoušku IB, která Ti může
výrazně pomoci dostat se na přední světové vysoké školy.

Studium trvá 1-3 roky, je kompletně v angličtině a taky zadarmo! Tímto je
Dánsko výjimečné – na většině IB škol po celém světě je tento program
zpoplatněn, včetně škol v České republice. V Dánsku za školné neplatíš nic!

www.stredniskolavzahranici.cz

http://www.stredniskolavzahranici.cz/


2. MEZINÁRODNÍ PROJEKT AFS

AFS je světová organizace zajišťující studijní pobyty pro středoškolské
studenty. Podporují a provozují ji zkušení pracovníci a dobrovolníci. Již od
roku 1947 zprostředkovává mladým lidem praktické dovednosti
a vědomosti oceňované univerzitami i zaměstnanci – a nezbytné pro úspěch
v globalizovaném světě. Programy AFS pomáhají mladým lidem poznat
svět za hranicemi jejich komunity a naučit se navazovat vztahy
s lidmi z jiných zemí a kultur.

www.afs.cz/studium-v-zahranici/

http://www.afs.cz/studium-v-zahranici/


3. UNITED WORLD COLLEGES

Mezinárodní školy United Worl Colleges nabízejí akademický program
mezinárodní maturity IB (International Baccalaureate). Dvouletý
středoškolský vzdělávací program International Baccalaureate se v mnohém
liší od středoškolského vzdělání v ČR, nicméně je celosvětově uznávanou
a prestižní formou maturity, po jejímž absolvování je možné hlásit se jak na
domácí, tak i na nejlepší vysoké školy po celém světě. Studenti jsou
prostřednictvím IB vedeni ke kritickému myšlení, ke zdokonalování vlastního
tvůrčího psaní a mezioborovým úvahám. Studium na mezinárodních školách
UniTed World Colleges je považováno prestižními americkými univerzitami
za jedno z nejlepších forem středoškolského vzdělávání na světě.

www.uwc.cz/

www.uwc.org/

https://ibo.org/
http://www.uwc.cz/
http://www.uwc.org/


4. ERASMUS+

Program Erasmus+ nabízí zahraniční zkušenost žákům základních škol
a středních škol poskytujících všeobecné vzdělávání. Na rozdíl od
vysokoškoláků nemohou vyjet samostatně, ale vždy v rámci projektu školy,
kde studují. Je to jedinečná příležitost zjistit, jak to chodí v jiné zemi, získat
nové zkušenosti, zlepšit se v cizím jazyce a navázat mezinárodní přátelství.
Studenti se hlásí prostřednictvím své školy.

www.dzs.cz/program/erasmus/vyjezdy-pobyty#zaci-zs-ss

https://www.dzs.cz/program/erasmus/vyjezdy-pobyty#zaci-zs-ss


4. ERASMUS+

Kam lze vycestovat?

Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko,
Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko,
Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko,
Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko

Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko

Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko

www.dzs.cz/program/erasmus/vyjezdy-pobyty#zaci-zs-ss

https://www.dzs.cz/program/erasmus/vyjezdy-pobyty#zaci-zs-ss


5. FONDY EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty mezi Českou republikou
a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. Studijní pobyt může trvat
1 až 6 měsíců. Student může získat finanční příspěvek na cestu
a pobyt v zahraničí – základní sazba je 150 eur na den. Studenti ze
znevýhodněných skupin pak mohou získat ještě zvláštní podporu.
Aby mohl student SŠ vyjet do zahraničí, musí mu být alespoň
14 let. Za výběr a přípravu jednotlivých studentů zodpovídá jejich škola.
Administrativa před a po výjezdu není složitá – každý účastník musí mít
předem stanovený program výjezdu a po návratu odevzdá krátkou
závěrečnou zprávu.

www.dzs.cz/program/fondy-ehp/vyjezdy-pobyty#studenti-ss

https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp/vyjezdy-pobyty#studenti-ss


6. ROK VE FRANCII

Kraj Vysočina pravidelně organizuje program pod názvem
Rok ve Francii / Kraj Vysočina – Grand Est, v rámci něhož mohou studenti
středních škol z Vysočiny ve věku 15–17 let vycestovat na roční studium do
partnerského regionu Grand Est. Program je určen studentům, kteří se
rozhodnou rozvinout a zlepšit své dovednosti ve francouzském jazyce,
seznámit se s tamní kulturou i způsobem života Francouzů a prožít
obohacující zkušenost, která se může stát významnou položkou v profesním
životopisu. Student se ve Francii učí podle stejných učebních osnov jako jeho
spolužáci, bydlí ve francouzských rodinách. Během školních prázdnin se
studenti vrací do České republiky.

www.kr-vysocina.cz/rok-ve-francii-kraj-vysocina-grand-est

https://www.kr-vysocina.cz/rok-ve-francii-kraj-vysocina-grand-est/d-4067474/p1=76711




7. STUDIUM V PARTNERSKÝCH 
REGIONECH KRAJE VYSOČINA

Kraj Vysočina dále poskytuje stipendia pro studium na zahraničních středních
školách v partnerských regionech. Cílem je podpořit a motivovat žáky
středních škol k získávání zahraničních zkušeností ve svém oboru, rozšiřování
jazykových kompetencí a seznámení se se způsobem vzdělávání
v partnerských a spolupracujících regionech Kraje Vysočina.

Partnerským nebo spolupracujícím regionem Kraje Vysočina jsou:

Grand Est (Francie)

Spolková země Dolní Rakousko (Rakousko)

Pirkanmaa (Finsko)

Zakarpatská oblast Ukrajiny (Ukrajina)

Nitranský samosprávný kraj (Slovensko)

www.kr-vysocina.cz/studijni-stipendium-pro-studium-na-zahranicnich-
strednich-skolach-v-partnerskych-regionech-kraje-vysocina

https://www.kr-vysocina.cz/studijni-stipendium-pro-studium-na-zahranicnich-strednich-skolach-v-partnerskych-regionech-kraje-vysocina/d-4094742/p1=76711


8. ČESKÉ SEKCE: STUDIUM NA LYCEU V 
DIJONU A V NÎMES VE FRANCII

České sekce ve Francii jsou unikátní vzdělávací program, který byl založen již roku
1920 a který představuje jeden ze stěžejních pilířů česko-francouzské spolupráce.
České sekce od svého založení kopírují dějinné zvraty. Studenti/studentky,
kteří/které uspějí ve výběrovém řízení, odjíždějí studovat na Carnotovo lyceum do
Dijonu či na Lyceum Alphonse Daudeta do Nîmes. Docházejí do třídy s francouzskými
vrstevníky a celé gymnaziální studium v délce tří let absolvují ve francouzštině
a podle francouzských osnov.

Díky přítomnosti české lektorky a povinné výuce češtiny, z níž skládají ve Francii
maturitní zkoušku, získávají studenti a studentky francouzskou maturitu uznávanou
v České republice. Po absolvování studia ovládají studenti
a studentky nejen oba jazyky, ale zároveň dokonale poznají kulturu obou zemí.

www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/studium-na-lyceu-v-dijonu-a-nimes-ve-
francii

https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzva-pro-zajemce-zajemkyne-o-studium-na-lyceich-v-dijonu-a
https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/studium-na-lyceu-v-dijonu-a-nimes-ve-francii


9. STUDIUM VE VELKÉ BRITÁNII A IRSKU

UniLink je bezplatné poradenské centrum, které pomáhá studentům, kteří
chtějí studovat na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Irsku
a Německu. Tým poradenského centra je složen z absolventů
a studentů zahraničních univerzit, kteří své zkušenosti chtějí předávat dalším
nadšeným a nadějným studentům a usnadnit jim cestu do zahraničí.

Jedná se převážně o vysoké školy.

https://www.unilink.cz/

https://www.unilink.cz/


10. BONUS: DISCOVER EU

Pokud nemáte v plánu studovat v zahraničí, ale láká vás cestování, tak se
můžete zapojit do projektu DiscoverEU. Jedná se
o iniciativu Evropské unie, díky níž můžete cestovat po Evropě
a poznávat její obyvatele, historii a kulturu. Cestovat budete hlavně po
železnici. Budete mít možnost obdivovat nejrůznější typy krajiny, které náš
světadíl ukrývá, a naše nádherná města.

Každý rok lze podávat přihlášky v rámci dvou kol soutěže. Výherci obdrží
jízdenku, a budou tedy mít cestování zdarma.

Zapojit se mohou studenti, kteří mají 18 let a jsou občany EU.

europa.eu/youth/discovereu_en

europa.eu/youth/sites/default/files/discovereu_factsheet.pdf

https://europa.eu/youth/discovereu_en
https://europa.eu/youth/sites/default/files/discovereu_factsheet.pdf


11. BONUS 2: MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 
PRO STUDENTY

Doporučuji zhlédnout inspirativní video o mimoškolních aktivitách (včetně
studia v zahraničí) na střední škole. Video vytvořili studenti, kteří sdílí
své zkušenosti.

https://www.youtube.com/watch?v=yoeKZkqEMQE&ab_channel=Eli%C
5%A1kaG%C3%A4rtnerov%C3%A1

Pod videem v popisku jsou odkazy na zmíněné projekty a možnosti.

https://www.youtube.com/watch?v=yoeKZkqEMQE&ab_channel=Eli%C5%A1kaG%C3%A4rtnerov%C3%A1


UŽ MÁŠ VYBRÁNO, KAM VYRAZÍŠ?


