
Ak spĺňate základné podmienky programu, ktoré nájdete na našich stránkach a ak chcete vycestovať ako au
pair  na rok do USA, nie  je  nič  jednoduchšie,  ako vyplniť  prihlášku a registrovať  sa na jednej z  našich
pobočiek. Vyplnenie prihlášky zvládne každý!

Pre  úspešnú  registráciu  je  potrebné  vyplniť  online  prihlášku  MyAuPairCare.  Aby  sme  Vám  vyhľadali
najvhodnejšie rodinu v USA je potrebné, aby ste si starostlivo pripravili Vašu prihlášku. Informácie, ktoré v
prihláške uvediete,  sú dôležité  a  na ich základe rodinu môžete zaujať,  preto  prosím venujte  pozornosť
inštrukciám nižšie a prihlášku vyplňte starostlivo. Prajeme veľa šťastia!

Registrujte sa na stránkach: https://intrax.force.com/aupaircare/AppEngine_SiteRegister?uin=APCPT&/

Predbežná prihláška („Pre-application“)

Všetky  časti  prihlášky  vyplňte  bez  diakritiky  v  angličtine.  Je  nevyhnutné  vyplniť  všetky  polia
prihlášky. 

Po  registrácii  sa  zobrazí  tzv.  predbežná  prihláška  ("Pre-application"),  kde  postupne  vyplníte  základné
informácie -  osobné údaje,  kontaktné údaje,  spôsobilosť pre program ("Eligibility  program"),  programové
preferencie,  informácie  o  Vašom  zdraví.  Akonáhle  máte  všetko  vyplnené  môžete  potvrdiť  ("submit")
predbežnú prihlášku ("Pre-application").  Prosím venujte veľkú pozornosť vyplneniu prihlášky a správnosti
zadávaných údajov. Na základe informácií, ktoré ste vyplnili, sa Vám zobrazí:

1. Či  ste  vhodnou kandidátkou pre  program Au pair  USA.  Ak  áno,  môžete  pokračovať  do hlavnej
prihlášky.

2. V prípade, že nespĺňate podmienky programu, online systém Vám ihneď oznámi, že nie ste vhodnou
kandidátkou pre program Au pair USA. Ak si myslíte, že aj napriek tomu spĺňate základné podmienky
programu, kontaktujte nás prosím ohľadom individuálneho preskúmania Vašej prihlášky.

3. Ak sa objaví v prihláške niečo, čo bude vyžadovať kontrolu, predbežná prihláška ("Pre-application")
bude  podrobená  kontrole  našej  agentúry  a  partnerskej  agentúry  AuPairCare.  Až  potom   ako
zhodnotíme, že všetko je v poriadku, umožní Vám systém pracovať na hlavnej prihláške.

Hlavná prihláška:

Na ľavej strane obrazovky („Au pair application“) sú jednotlivé časti prihlášky, ktoré postupne vyplňte.
Nižšie nájdete tipy a upozornenie, na čo nezabudnúť. 
Každú časť po vyplnení uložte kliknutím na tlačidlo "Save and continue".

1) Informácie o Vás
• Osobné informácie - máte už vyplnené z predbežnej prihlášky ("Pre-application")
• Kontaktné informácie - máte už vyplnené z predbežnej prihlášky ("Pre-application")

◦ Nezabudnite na Skype ID
• Záujmy a koníčky

◦ Odpovedzte na všetky otázky a uveďte čo najviac Vašich koníčkov a záľub 
◦ Do kolónky náboženstvo nevyplňujte "Atheist". Ak ste neveriaci, označte v kolónke "None" alebo

"Non - denominational".
◦ Snažte sa vyplniť všetky polia, je dobré, aby potencionálne rodiny poznali Vaše záujmy a videli,

že ste aktívny.
• Informácie o Vašej rodine 

◦ Uveďte informácie o svojich rodičoch 
◦ Uveďte informácie o svojich súrodencoch
◦ Uveďte emergency contact  –  kontakt na blízku osobu, ktorá hovorí anglicky a ktorá by bola

kontaktovaná v naliehavých prípadoch.
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◦ Rozpíšte sa o svojej rodine
• „Match Questions“ -  odpovedzte na všetky otázky. Vaše odpovede sú dôležité preto, aby sa Vám

ozývali vhodné rodiny.
• Fotografie

◦ Nahrajte kvalitnú profilovú fotografiu,  kde ste s dieťaťom, usmievate sa a je Vám vidieť tvár
◦ Vytvorte foto album -  nahrajte minimálne 10 kvalitných fotografií,  na ktorých ste Vy spolu s

deťmi (nie deti samotné) a s rodinou. Ďalšie fotografie s kamarátmi, z cestovania, športovania,
atď. sú navyše.

• Video (povinná časť prihlášky)
◦ Nahrajte video trvajúce 1-5 minút o Vašich skúsenostiach s deťmi.  Nasledujte inštrukcie vo

Vašej  prihláške  v  MyAuPairCare.  Video  by  malo  byť  pútavé  a poprekladané zábermi  alebo
fotkami Vás spolu s deťmi. Odporúčame zakomponovať zábery s deťmi pri hrách, varenie, atď.
Pomôže tiež, keď o Vás prehovorí niekto dospelý, ako vhodnom kandidátovi. Na videu by malo
byť vidieť, ako hovoríte. Nezabudnite sa stále usmievať.

2)  Vaše skúsenosti
• Vzdelanie, kurzy ("training") a certifikáty

◦ Vyplňte informácie o Vašom stredoškolskom, prípadne aj vysokoškolskom vzdelaní
◦ Nahrajte kópiu maturitného vysvedčenia alebo vysokoškolského diplomu -  nie je nutné

prekladať do angličtiny ani notársky overovať
◦ Ak ste  absolvovali  kurz prvej  pomoci,  plavčíka,  červeného kríža,  jazykový (napr.  FCE) atď.,

nezabudnite to v prihláške spomenúť.
• Skúsenosti s deťmi

◦ Musíte mať minimálne dve detské referencie, ku ktorým možno doložiť odporúčanie
▪ Nesmie byť od rodinných príslušníkov
▪ Potom, čo vyplníte  referenciu  online,  sa referentovi  odošle  email  v  angličtine,  kde budú

otázky, na ktoré musí odpovedať. 
Je nutné, aby referencie obsahovali aktuálny emailový a telefónny kontakt osoby, ktorá vás
odporúča, pretože referencie sú našou agentúrou overované.
Ak daná osoba nevie po anglicky, pomožte jej refrence napísať v angličtine Vy.  
Aspoň jedno odporúčanie by malo preukázať minimálne 6 mesiacov skúseností s deťmi a
najmenej jedno odporúčanie by nemalo byť staršie ako 2 roky.
Všeobecne platí,  že  čím viac referencií  predložíte,  tým väčší  predpoklad máte pre
rýchlejšie umiestnenie. Ak máte skúsenosť s deťmi svojich príbuzných, odporúčame
priložiť takú referenciu "navyše".

◦ Odporúčame pridať pracovné skúsenosti vrátane brigád, príležitostných pracovných skúseností
atď. Každá informácia o Vás napomáha k skoršiemu umiestneniu.

• Plávanie – vyplňte informácie o Vašich plaveckých zručnostiach 
• Skúsenosti s riadením automobilu –  vyplňte informácie o Vašich vodičských schopnostiach

◦ Ak ste  dlhodobá a skúsená vodička,  ale  v  poslednej  dobe nejazdíte  často,  pretože nemáte
príležitosť, uveďte iba "sometimes"

◦ Nezabudnite napísať komentár
◦ Nahrajte kópiu vodičského preukazu – stranu s  fotografiou
◦ Šoférovanie je v USA veľmi dôležité, snažte sa čo najviac šoférovať

3) Vaše zdravie
• Informácie o zdraví

◦ Vyplňte všetky informácie pravdivo podľa skutočnosti
◦ Ak beriete antikoncepciu, nie je to brané ako pravidelný liek 
◦ Online verzia sa musí zhodovať s papierovým potvrdením od lekára (pozrite se nižšie)

• Zdravotné vyhlásenie (Medical release) – podrobne si prečítajte 
• Lekárska správa

◦ Stiahnite si formulár pre lekársku správu a doneste ju Vášmu lekárovi na vyplnenie. 
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Váš obvodný lekár vyplní lekársku správu v angličtine a potvrdí pečiatkou a podpisom. Nie je
možné, aby ste vyplnili správu sama.
Pre ľahšiu orientáciu a vybavenie prikladáme český preklad s nápisom VZOR. 
Body 6 - 11 by mali byť v ideálnom prípade zodpovedané "no" – v opačnom prípade je nutné,
aby chorobu lekár stručne a výstižne dovysvetlil  (kedy sa choroba objavila,  príčiny,  prejavy,
obmedzenia, lieky, či sú potrebné pravidelné kontroly...).

◦ Akonáhle budete mať správu vyplnenú od lekára, naskenujte a nahrajte ju.
◦ Ak Vám doktor napíše dodatočnú lekársku správu, kde sa viac vyjadruje k určitému problému,

prineste ju so sebou na registračnú schôdzku na našu pobočku.

4) Váš program
• Spôsobilosť pre program („Eligibility“) -  máte už vyplnené z predbežnej prihlášky („Pre-application“)
• Programové preferencie - máte už vyplnené z predbežnej prihlášky („Pre-application“)

◦ Čím viac budete flexibilná ohľadom veku detí, tým lepšie. Preferencie sa nemusia prekrývať s
preukázanými skúsenosťami.

◦ Ak máte skúsenosti s deťmi mladšími ako dva roky, nebojte sa o tieto deti starať. Na školení
budete na starostlivosť o ne dostatočne pripravená. Au pair s týmito preferenciami sa rýchlejšie
a lepšie umiestňujú.

• Charakterová referencia
◦ Zadajte informácie o človeku, ktorý o Vás môže napísať charakterovú referenciu, ktorá mu bude

zaslaná na e-mail.
Tento človek nemôže byť rodinný príslušník ani osoba, ktorá Vám napísala detskú referenciu. 

• Cestovný pas a výber letiska
◦ Zadajte  informácie  o  Vašom  pase  a  nahrajte  jeho  kópiu  -  skopírujte  dvojstranu  s  Vašou

fotografiou. Pas musí byť platný ešte min. 2 roky.
◦ Vyberte letisko, z ktorého chcete odlietať - Praha alebo Viedeň

• Výpis z registra trestov -  nahrajte kópiu
◦ O  výpis  z  registra  trestov  si  zažiadate  na  mestskom/obecnom  úrade  alebo  na  pošte.

Na vybavenie je nutný občiansky preukaz a kolok v hodnote 4 Eur, ktorý dostanete na mieste.
Trestný register musí byť čistý – t.j. bez zápisu a nesmie byť starší ako 3 mesiace.

• Interview (Registračná schôdzka v STUDENT AGENCY)
◦ Akonáhle  máte  prihlášku  kompletnú,  dohovoríte  si  schôdzku  na  našej  pobočke.  Tu  sa

registrujete  do  programu  (podpis  zmluvy  a  uhradenie  registračného  poplatku).  S  naším
koordinátorom absolvujete interview a overíme Vašu úroveň angličtiny.

Po zkompletizovaní všetkých častí  prihlášku nesubmitujte. Po registrácii  do programu na našej pobočke
kontrolujeme Vašu prihlášku a overujeme referencie. V prípade, že je potrebné niečo doplniť, koordinátor
Vás bude kontaktovať. Ak je všetko v poriadku, Vašu prihlášku odosielame na kontrolu do partnerskej
agentúry AuPairCare. Počas tejto doby si vyplníte vo Vašom profile v MyAuPairCare online psychologický
test DISC a podpíšete AuPairCare Au Pair Agreement, ktorý je nevyhnutný k aceptaci do programu.
 

Kontakty na naše pobočky nájdete na www.studentagency.sk.

Ak budete mať pri vyplňovaní prihlášky akúkoľvek otázku, zavolajte nám na bezplatnú linku:
pro ČR 800 100 300, pro SR 800 121 121. 

Sme tu pre vás!
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VYPLNÍ PRAKTICKÝ LÉKAŘ

Český překlad, jako pomůcka pro vás 

Jméno……………………………………………Datum narození………………………..Měsíc / Den  / Rok

1. Prodělal pacient někdy následující?  Označte kolonku „ano“ či „ne“.
                                                                                                                                                                                

Nemoci či abnormality                                     Všeobecný  zdrav.  stav
Meningitida Mandlí, nosu a krku  Poruchy krevního a endokrinního systému       Genito-urinární problémy
Příušnice           Kostí, kloubů a lokomoce  Mentální nebo nervové poruchy Je pacientka těhotná?
Bulimie            Zarděnky                        Mozku a nervového systému                         Má pacient nějakou alergii?
Plané neštovice  Spála                  Uší a sluchu                                                Má pacient tělesné postižení?
Cukrovka           Dlouhotrvající kašel   Očí nebo zraku                                         Má pacient přenostné nemoci?
Epilepsie           Bolesti hlavy               Srdce                             Má pacient alkoholovou nebo drogovou závislot?
Kýla                    Tuberkulóza                  Plic,dýchacího ústrojí Trpí pacient náhlým záchvatem úzkosti?
HIV/AIDS            Břišní tyfus               Žaludku a zažívacího ústrojí                             Kouří pacient?
Žloutenka           Vředy                            Jiných břišních orgánů                                     Jiné....................
Spalničky   Závratě                      

1.Pokud jste výše zaškrtli ano, blíže vysvětlete a uveďte rok kdy se u nemoc vyskytla. ….......……………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………………

2.Posím,uveďte  všechny  vakcíny,  které  pacient  jste  prodělal  v  dospělosti  –  uveďte  měsíc  a
rok................................,......................................................................................................

3.Byl  pacient  někdy hospitalizován?  (  )ano   (  )ne  Uveďte  prosím  přibližné datum a  diagnózu ke  každému

onemocnění nebo nehodě:…………………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………………………………………………………

4.Byl pacient během posledních dvou let léčen na nějakou nemoc nebo poruchu zdravotního stavu?                       

( )ano  ( )ne   (Pokud ano)Diagnóza:………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….....................

5.Užívá pacient nějaké léky (kromě antikoncepce)?      ( )ano  ( )ne     Pokud ano, které a na co?
…………………………………………………...

6.Měl pacient někdy dříve existující zdravotní problémy? Pokud ano, jaké ? ...................................................

7.Podstoupil pacient někdy psychiatrické vyšetření? Pokud ano, prosím vysvětlete........................................

8.Má pacient záznam o prodělání anorexie, bulimie nebo o obdobných stavech?Pokud ano, napište......................

9.Má pacient záznam o nervových, emočních nebo mentálních problémech? Pokud ano, vysvětlete........................

10.Byl pacient obětí psychického nebo sexuálního násilí?...................................................................................

11. Víte o nějakém důvodu, proč pacient není vhodný pro práci s dětmi? Pokud ano, jaký?.......................

12.Je zde něco, co byste nám chtěl napsat o zdravotním stavu pacienta?.................................................

13. Dle Vašeho názoru, je jeho/její zdravotní stav:    ( )velmi dobrý      ( )dobrý      ( )špatný      ( )velmi špatný



Potvrzuji, že jsem provedl/a vyšetření pacienta a všechny údaje, které jsou výše zmíněné jsou kompletní a pravdivé. 

Jméno lékaře: …...............................................
Tel. Číslo: …....................................................

Podpis: …............................................................                                                                RAZÍTKO

Datum ( měsíc, den, rok )


