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Jazykové kurzy v zahraničí pro dospělé věk: od 16 let
Jazykové pobyty pro dospělé a profesionály v průběhu celého roku. Vhodné pro začátečníky 
i pokročilé. Délka pobytu již od jednoho týdne. Kurzy obecného jazyka i specializované, kurzy 
šité na míru – angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, portugalština, ruština, 
čínština, japonština a arabština.  

Jazykové pobyty pro děti a mládež věk: 7–20 let
Skvělé zahraniční prázdniny spolu se studenty z celého světa pod vedením kvalifikovaných 
lektorů – angličtina, němčina, francouzština, španělština a italština. Skupinové pobyty s českým 
průvodcem nebo individuální pobyty. 

Studium na střední škole a univerzitě v zahraničí věk: 15–18,5 let | 18+
Studium na státních nebo soukromých středních školách v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, 
Austrálii, Novém Zélandu, Francii, Německu, Belgii, Itálii nebo Španělsku. Pomaturitní a univerzitní 
studium v USA, Dánsku, Nizozemí a Austrálii. 

Školní zájezdy
Pro školní kolektivy pořádáme výukové, poznávací nebo krátkodobé školní zájezdy 
s doprovodem školeného průvodce do těchto zemí: Velká Británie, Irsko, Malta, Německo, 
Rakousko nebo Francie, příp. vám připravíme zájezd na míru dle vašeho výběru.

Studium v Austrálii a na Novém Zélandu s možností práce 
studium od 16 let; práce od 18 let
Jazykové a odborné kurzy v Austrálii jsou ideální pro ty, kdo chtějí dlouhodobé studium spojit 
s možností přivydělat si na život v cizí zemi. Život u protinožců a studium angličtiny můžete zkusit 
také na Novém Zélandu, kde máte také možnost zkombinovat pobyt s prací.

Pracovní programy v zahraničí věk: od 18 let
USA – Work and Travel, Stáž, Farmy, Camp.
Evropa – práce v hotelnictví, gastronomii, na farmách, studijně-pracovní programy; dlouhodobé 
ubytování a asistenční služby. Krátkodobé pobyty již od dvou měsíců.
Nový Zéland a Kanada – Working Holiday program.

Autobusová doprava 
Cestujte luxusními žlutými autobusy STUDENT AGENCY 
po celé ČR i Evropě

Vlaková doprava
Cestujte s námi na trase 
Praha-Olomouc-Ostrava-Žilina vlaky RegioJet. 

Dovolena.cz
Největší nabídka zájezdů od českých a německých CK. Vysoká kvalita 
zájezdů za super ceny.

Letenky od největšího prodejce letenek v ČR 
Nejlepší ceny letenek | nejvíc leteckých dopravců | kompletní servis - 
ubytování, víza, pojištění, pronájem aut, parkování u letiště | ke každé 
letence DÁREK . 
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nebo na bezplatné lince 800 100 300. Rádi vás také uvítáme 
na našich pobočkách. 
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Přehled au pair programů

Země
Dlouhodobý 

program
Letní program Chlapci

Usa ano ne ano

Velká británie ano ano ano

Irsko ano ano ne

holandsko ano ano ne

Francie ano ano ano

belgie ano ne ne

Itálie ano ano ne

Španělsko, Mallorca ano ano ne

Rakousko ano ano ne

Německo ano ano ano

Norsko ano ne ne

Finsko ano ne ne

Island ano ne ano

Ostatní programy
Země Program Letní program 

Velká británie Mother's Help ne

Velká británie Housekeeper ne

Velká británie Home Assistant ne

Irsko Agri home ano

Irsko Au pair a studium ano

Vážení klienti,
děkujeme, že jste si pro svou 
zahraniční cestu vybrali právě 
STUDENT AGENCY. Ačkoliv 
právě au pair pobyty byly to, 
s čím STUDENT AGENCY 
vstoupila na trh před více 
než dvaceti lety, patří  i dnes 
k velmi oblíbeným a žádaným.

Au pair program je ideální pro první zahraniční pobyt, pro 
získání samostatnosti a zejména zlepšení jazykových 
schopností díky pobytu v hostitelské rodině a každodenní 
komunikaci s rodilými mluvčími.
Oslovuje ale určitě i zkušenější cestovatele, kteří jeho pro-
střednictvím získají finančně dostupnou možnost vycesto-
vat do mnoha zemí.

Jako největší česká a slovenská au pair agentura nabídku 
našich programů stále rozšiřujeme a i tentokrát vám přiná-
šíme nové možnosti. V rámci zemí v naší nabídce se můžete 
zdokonalovat nejen v angličtině, němčině, španělštině či 
francouzštině, ale také se naučit méně obvyklé jazyky, jako 
je finština, norština nebo islandština. K vašemu pobytu 
rádi zajistíme i další služby, ať je to pomoc s vyřízením víz 
do vybrané destinace, mezinárodní jízdenka na autobus, 
letenka, doprava na letiště našimi žlutými linkami či ces-
tovní pojištění.

Dbáme na to, abyste se při návštěvách našich prodejních 
míst setkávali s profesionály, kteří mají se zahraničními 
pobyty osobní zkušenost a jsou připraveni vám pomoci 
s výběrem, podpořit vás při počáteční nejistotě a poskyt-
nout vám dokonalou přípravu na pobyt. Vaše kladné ohlasy 
ze zahraničí a skutečnost, že se k nám vracíte, odhodláni 
využít dalších služeb STUDENT AGENCY, je pro nás tím 
největším uznáním.

Pokud se rozhodnete s námi na au pair pobyt vycestovat, 
bude se vám věnovat tým ředitelky oddělení zahraničních 
pobytů v zahraničí Nadi Málkové. Zastihnete ji na e-mailové 
adrese malkova@studentagency.cz. Neváhejte se obracet 
také na mě na e-mailu reditel@studentagency.cz – věřte, že 
vašim podnětům věnuji patřičnou pozornost.

Přeji vám úspěšné cesty za novými zážitky a zkušenostmi.

 

1. jsme největší au pair agentura v ČR a sR
Na českém a slovenském trhu zajišťujeme au pair 
pobyty již od roku 1993. Do zahraničí s námi za toto 
období vycestovaly tisíce mladých lidí a s našimi zahra-
ničními partnery nás pojí dlouholeté dobré vztahy. Nabí-
zíme širokou škálu pobytů v zemích Evropy a také v USA. 
Chcete se naučit jazyk nebo získat zkušenosti? Chcete 
poznat jiný životní styl, najít nové přátele či za vydělané 
peníze procestovat cizí země? Máte-li zájem dozvědět 
se více o tom, co vám STUDENT AGENCY nabízí, pro-
studujte další stránky tohoto katalogu, navštivte nás na 
našich pobočkách, napište nám nebo zavolejte.

2.  Najdete nás ve 12 městech
Kromě centrální kanceláře v Brně máme pobočky také 
v centru Prahy, Ostravy, Plzně, Českých Budějovic, Kar-
lových Varů, Hradce Králové, Liberce, Zlína, Olomouce, 
Bratislavy a Košic, kde nás najdete od pondělí do pátku 
od 9.00 do 18.00 hodin, v Praze od 9:00 do 20:00 
a v sobotu od 9:00 do 12:00.

3. Bezplatná infolinka
Chcete více informací? Pak volejte naši bezplatnou 
infolinku:
ČR 800 100 300
SR 0800 121 121

4. jednají s vámi specialisté
Všichni zaměstnanci oddělení au pair a pracovních pro-
gramů mají s pobytem v zahraničí vlastní zkušenosti, 
proberou s vámi vaše představy a potřeby a pomohou 
vám vybrat pobyt vhodný právě pro vás.

5. Nonstop helplinka 
Vaším odjezdem do zahraničí náš servis nekončí. Každý 
klient od nás obdrží kontakt na naši helplinku, kde nás 
zastihnete 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě po-
třeby máte možnost se na nás kdykoliv obrátit s žádostí 
o asistenci. Přímo v zahraničí vám poskytnou pomoc 
naše partnerské agentury.

6. komplexní servis 
Pro spokojenost svých klientů uděláme maximum. 
Z toho důvodu zajišťujeme kompletní servis spojený 
s vyřízením vašeho zahraničního programu. Zajistíme 
vám maximum informací o pobytu, zodpovíme jakékoliv 
dotazy a podělíme se s vámi o osobní zkušenosti. Kromě 
au pair pobytu vám zajistíme autobusovou či leteckou 
dopravu, vízový servis, pojištění na storno a cestovní po-
jištění, slevové karty, mapy a další.

Ing. Radim Jančura 
ředitel STUDENT AGENCY

Slovo úvodem Proč právě
STUDENT AGENCY
10 hlavních důvodů

7.  zajímá nás váš názor
Ačkoliv máme se zajišťováním au pair pobytů v zahraničí 
dlouholeté zkušenosti, víme, že je vždy co zlepšovat. Na
vašem názoru nám záleží. Veškeré vaše postřehy se pro 
nás stávají podnětem k zamyšlení a informace, které 
nám v nich poskytujete, přispívají ke zlepšení našich 
služeb ve váš prospěch.

8. široká nabídka a atraktivní ceny 
STUDENT AGENCY nabízí zahraniční pobyty různých typů 
v mnoha zemích světa. Věříme, že si u nás vybere každý.
Ceny našich služeb patří, i přes jejich vysokou kvalitu, 
k nejnižším na trhu. Snažíme se svým klientům vycházet 
vstříc i v této oblasti.

9. jsme s vámi nonstop na internetu
Tento katalog vám přináší jen základní informace 
o au pair pobytech. Podrobný přehled nabídky STUDENT 
AGENCY, včetně cenových podmínek, najdete na webo-
vých stránkách www.pracovnipobyty.cz. Tyto stránky 
neustále aktualizujeme, máte tedy nepřetržitý přístup ke 
všem novinkám. 

10. Facebook – pracovní a au pair pobyty
Navštívit nás můžete také na Facebooku, kde najdete 
informace o aktuálních akcích a také ohlasy a fotografie 
našich klientů. 

Omlouváme se všem chlapcům, že tyto, ale i jiné informační 
materiály jsou směřovány především k dívkám – děje se tak 
kvůli poměru počtu chlapců a dívek, kteří s námi na au pair 
program vycestují.
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Au pair program je kulturně-výměnný pobyt pro 
mladé, svobodné a bezdětné lidi, kteří přijíždí do 
cizí země za účelem zdokonalení se v cizím jazy-
ce, poznání tamní kultury a nalezení nových přátel. 
Au pair má status hosta, nejedná se tedy o zaměst-
nání. Hostitelská rodina, u které au pair žije, posky-
tuje zdarma stravu a ubytování a jako odměnu za 
pomoc i kapesné. Na oplátku au pair pomáhá rodině 
s péčí o děti a domácnost. Au pair pobyty zajišťuje-
me ve spolupráci s našimi zahraničními partnery, 
kteří programy v cílové zemi zaštiťují a dohlíží na 
jejich průběh. Na základě dlouholeté praxe a aktu-
ální situace stanovují garanti programů požadavky 
kladené na uchazeče o au pair program a parametry 
programů. V některých zemích stanovuje podmínky 
pro přijetí do programu třetí strana, např. v USA je 
au pair program definován v Ústavě, v některých 
evropských zemích formuluje podmínky zákon atp.

Pracovní náplň au pair
Hlavní činnosti au pair jsou spojeny s péčí o děti 
– doprovod do školy, školky a zájmových krouž-
ků, pomoc s domácími úkoly, hraní her, v případě 
mladších dětí pomoc při krmení, koupání a oblé-
kání. Rodina vás také může dvakrát až třikrát do 
týdne požádat, abyste se postarala o děti večer či 
o víkendu - tzv. babysitting. Au pair také vykonává 
lehké domácí práce – např. luxování, utírání prachu, 
praní, žehlení, příprava jednoduchých pokrmů (svači-
ny, lehké večeře apod.). V jednotlivých zemích se podíl 
na výše uvedených činnostech může lišit. Po příjezdu 
rodina s au pair prodiskutuje denní rozvrh a povinnos-
ti, aby později nedocházelo k nedorozuměním. Rodina 
od au pair očekává zodpovědný přístup (svěří vám 
své děti), flexibilitu, iniciativu a samostatné jednání. 
Nebojte se navrhovat aktivity pro děti v jejich volném 
čase, rodina to určitě ocení. Získáte si tím také přízeň 
dětí, což je velmi důležité. 

Péče o děti a výchova 
V cizině je dětem většinou dopřáno více volnosti. 
Nikdy nejsou fyzicky trestány. Proto je ani au pair 
nesmí nikdy uhodit! Naučte se s dětmi komunikovat 
a snažte se je vždy motivovat. Nepřijíždíte k rodině 
děti vychovávat, ale starat se o ně. Nikdy je nene-
chávejte bez dozoru! 

hostitelská rodina
Rodina bere au pair jako svého člena a cítí za ni 
odpovědnost. Její povinností je zajistit bezpečný 
pobyt pro au pair, poskytnout přiměřené ubytování 
a stravu. Určitě se bude zajímat i o to, co děláte 
ve volném čase, poradí vám se studiem, pomůže 
vám seznámit se s dalšími mladými lidmi v okolí. 
Spousta rodin již v minulosti au pair hostila a zná tak 
jejich potřeby a očekávání. Každá hostitelská rodina 
je prověřena partnerskou agenturou. Většina rodin 
s dětmi žije v menších městech, na venkově či před-
městí větších měst. Při výběru rodiny je důležité pře-
devším to, zda vám je sympatická samotná rodina, 
než v jaké oblasti žije. Ve skutečnosti je to právě ona, 
kdo učiní váš pobyt příjemným, nikoli místo bydliště. 
Nemusíte se bát, pokud je rodina početnější, souro-
zenci si často hrají spolu a vzájemně se tak zabaví. 
Rodiny si přejí, abyste se pro jejich děti stala vzo-
rem, velkou kamarádkou a také oporou. Vztah mezi 
au pair a rodinou není zaměstnanecký, ale partner-
ský.

Jazykové znalosti a au pair
Obecně lze říci, že podmínkou jsou minimálně 
„lepší základy“, aby se au pair byla schopna s rodi-
nou domluvit. Požadovaná minimální úroveň znalosti 
se může lišit dle jednotlivých zemí či typu programu. 

Obecná charakteristika au pair Nemusíte mít strach, rodiny neočekávají, že budete 
mluvit jejich jazykem plynule. Uvědomují si, že jed-
ním z hlavních důvodů, proč do zahraničí jedete, je 
právě zdokonalení se v cizím jazyce. Jsou připraveny 
na skutečnost, že zpočátku nebudou jazykové zna-
losti au pair dokonalé a také na počáteční jazykovou 
bariéru. Vědí, jak si s au pair povídat. Samozřejmě, 
že záleží také na samotných au pair, na jejich ochotě 
sblížit se s rodinou. Snažte se mluvit hned od příjez-
du co nejvíce, i když s chybami.

Pracovní doba au pair a kapesné
Pracovní doba je záležitostí domluvy mezi au pair 
a rodinou a může se u jednotlivých zemí lišit. 
Průměrná pracovní doba v Evropě je 25 až 35 hodin 
rozložená do 5–6 dnů v týdnu, v USA max. 45 hodin 
týdně. Pokud se stane, že vás rodina výjimečně 
požádá o nějakou práci navíc, neodmítejte, rodina 
vaši vstřícnost jistě ocení. Neočekávejte za to finanč-
ní odměnu, rodina vás na oplátku může vzít třeba na 
společný víkend či dovolenou.

Volný čas
Po splnění povinností může využít au pair volný čas 
různými způsoby podle svých představ – studiem 
v jazykové škole, cestováním, setkáváním s kamará-
dy apod. Nejčastěji má au pair volné víkendy a večery.
Je důležité si uvědomit, že rodina se za au pair cítí 
zodpovědná a má o ni starost. Je tedy vhodné rodinu 
předem informovat, kdy se vrátíte z procházky, náku-
pu, klubu apod. Určitě neodmítejte ani nabídku rodiny 
strávit volný večer v rodinném kruhu, bude to pro vás 
přínosné a posílí se vztahy s rodinou.

Ubytování a stravování
Au pair má vždy vlastní pokoj odpovídající standardu 
rodiny, čímž je zajištěno její soukromí. Rodina posky-
tuje au pair i stravu. V cizí zemi je vhodné předem 
počítat s odlišnými stravovacími návyky. Au pair však 
nové stravě většinou brzy přivyknou a dokonce si ji 
oblíbí.

Škola
Au pair si většinou hradí jazykové kurzy sama, jsou 
však země, ve kterých rodiny na školné přispívají. 
Výše cen školného závisí na typu kurzu a kvalitě 
školy. Na závěr získáte osvědčení o absolvování 
kurzu, v mnoha případech je také možné složit mezi-
národně uznávanou zkoušku. Naši zahraniční part-
neři a hostitelská rodina vám rádi pomohou s výbě-
rem vhodné školy.

Délka pobytu
Většina rodin upřednostňuje au pair, které jsou 
ochotny zůstat jeden rok. Nejkratší délka pobytu 
je zpravidla šest měsíců. V některých evropských 

zemích probíhají krátkodobé letní pobyty v délce tří 
měsíců. V Irsku nabízíme celoročně kombinovaný 
program, který spojuje pobyt au pair a studium ang-
ličtiny. Jeho délka je tři měsíce a více, stejně jako 
u programu Agri home v Irsku.

Pojištění
V některých zemích hradí zdravotní pojištění au pair 
rodina. V případě, že tomu tak není, vám v kterékoliv 
pobočce STUDENT AGENCY ve spolupráci s pojišťov-
nou Allianz zajistíme  výhodné komerční pojištění na 
celou dobu pobytu. Více informací o pojištění nalez-
nete na straně 37.

Vízum, pracovní povolení, registrace
Po vstupu ČR a SR do Evropské unie odpadla 
u všech členských zemí v naší nabídce vízová povin-
nost. V některých zemích se au pair musí registrovat 
u místních úřadů. S registrací vám pomůže hostitel-
ská rodina nebo naše partnerská agentura. 
V případě USA žádá au pair po umístění o J1 vízum. 
Více informací naleznete v kapitole Au pair USA. 
Před odjezdem vám vždy poskytneme aktuální infor-
mace o vízech či povinných registracích. 

Co vás může potkat po příjezdu 
Během vašeho au pair pobytu mohou nastat chvíle, 
kdy se budete cítit smutná či osamělá, bude se vám 
stýskat po rodině a kamarádech, můžete mít dojem, 
že se nic nedaří podle vašich představ. Tyto pocity 
zažívá mnoho au pair. Je důležité se jim nepoddá-
vat. Promluvte si o svých pocitech s rodinou, novými 
kamarády nebo s námi. Brzy se na věci budete dívat 
jinak a budete na sebe hrdá, že jste vše překonala.
Některé věci a situace vám mohou také připadat 
zvláštní a možná i „divné“. Buďte tolerantní a otevře-
ná novým věcem a názorům, vždyť poznání nových 
tradic a kultury je jeden z hlavních principů au pair 
programu. Neposuzujte, zda je ta či ona kultura lepší 
nebo horší a přijměte skutečnost, že v něčem je 
prostě jiná.

au pair pobyt nabízí mnoho výhod.

Díky každodennímu kontaktu s hostitel-
skou rodinou se rychle a přirozeně zdo-
konalíte v cizím jazyce. Poznáte kulturní 
odlišnosti a typický životní styl místních 
obyvatel.

V rámci au pair pobytu poskytuje hostitel-
ská rodina stravu a ubytování zdarma.

Au pair pobyt je v porovnání s pracovními 
a jazykovými programy cenově výhodnější.

Jako au pair máte čas na návštěvu jazy-
kových či jiných vzdělávacích kurzů.

Dostáváte pravidelné kapesné.

U au pair pobytu odpadá starost s regist-
rací na úřadech a případným odváděním 
daní (s výjimkou některých zemí).

Proč právě 
au pair pobyt?

Au pair pobyty jsou svou povahou vhodné 
zejména pro mladé lidi, kteří se chtějí zdo-
konalit v cizím jazyce, osamostatnit se a ne-
mají ještě s cestováním a dlouhodobým po-
bytem v zahraničí příliš zkušeností.

Charakteristika
au pair:

 přátelskost
 znalost cizího jazyka 
 flexibilita a zodpovědnost 
 zkušenosti s hlídáním dětí
 aktivní přístup
 nadšení pro práci au pair
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Ve Spojených státech amerických žijí lidé mnoha 
národností: původní obyvatelé – Indiáni a Inuité, 
potomci evropských přistěhovalců, Afroameričané, 
Asiaté nebo Hispánci. Stejně tak různorodé jsou 
i hostitelské rodiny. Životní styl Američanů a jejich 
žebříček hodnot se v mnohém liší od evropského. 
Velmi si cení např. sportu, kterému se děti začínají 
věnovat velmi brzy. 
V USA najdete krásné a rozmanité přírodní scenérie. 
Nejstarší park, Yellowstowne, vznikl již v roce 1872. 
Následovaly mnohé další – např. Yosemitte, Údolí 
smrti, Mammoth Cave s největším jeskynním sys-
témem na světě či proslulý Grand Canyon. Neméně 
zajímavá jsou i města. 
V hlavním městě Washingtonu patří k hlavním turi-
stickým atrakcím Bílý dům, Kapitol a četné památ-
níky. V New Yorku potkáte lidi z nejrůznějších koutů 
světa. V Los Angeles můžete potkat filmové hvězdy 
a navštívit chodník slávy. V San Francisku je domi-
nantou Golden Bridge Gate a známá je Lombard 
Street, nejklikatější ulice na světě. Samozřejmě by 
se dala vyjmenovat ještě řada míst a měst, která 
rozhodně stojí za vidění, bude však nejlepší, když je 
poznáte během pobytu v USA sami.

Au pair pobyty v USA se mezi mladými lidmi těší 
velké oblibě a naši klienti se z pobytu vracejí naplně-
ni životními zkušenostmi a zážitky. Program je doko-
nale organizován. Mladým lidem nabízí jedinečnou 
příležitost prožít rok v pravém americkém stylu. USA 
jsou jediná země, kde je au pair program zakotven 
přímo v ústavě. Pro všechny dívky i chlapce, kteří 
se tohoto programu účastní, platí shodné podmín-
ky. Samozřejmostí je tří až pětidenní školení před 
odjezdem do hostitelské rodiny, dva týdny placené-
ho volna a po dokončení programu možnost jeden 
měsíc cestovat po USA.
Povinnosti au pair v USA spočívají zejména v práci 
s dětmi a v pomoci s lehkými domácími pracemi, 
které s dětmi přímo souvisejí – např. praní dětského 
prádla, uklízení dětského pokoje, příprava jídel pro 
děti apod. O domácí práce, které se dětí netýkají, vás 
rodina žádat nebude.

Pracovní doba a volno
Pracovní doba je maximálně 45 hodin týdně (ne víc 
než 10 hodin denně). Většinu tohoto času strávíte 
s dětmi, vozíte je do školy a na různé aktivity, hraje-
te, učíte se s nimi, čtete pohádky před spaním apod. 

Samozřejmě požadavky hostitelských rodin jsou indi-
viduální. Jako člen domácnosti budete trávit někte-
ré večery a víkendy v kruhu své hostitelské rodi-
ny, poznáte tedy pravý americký společenský život.
Budete mít minimálně 1,5 dne volna každý týden, 
jednou do měsíce volné celé dva dny.

Vízum J-1

Pro au pair pobyt je nezbytné mít vízum 
mezinárodního kulturně-výměnného programu, které 
opravňuje pracovat jako au pair po dobu 12 měsíců 
s možností 13. měsíc cestovat po USA. Jakmile se 
s americkou rodinou dohodnete na svém příjezdu, 
STUDENT AGENCY zajistí všechny potřebné formality 
k žádosti o vízum a poradí vám, jak o něj zažádat. 
Rozhodnete-li se po uplynutí jednoho roku au pair 
pobyt prodloužit o 6, 9 nebo 12 měsíců, poskytne 
vám americký partner potřebné materiály k žádosti 
o prodloužení víza J-1.

Cesta do Usa ZDaRMa
Letenku hradí hostitelská rodina, au pair tak nevzni-
kají s cestou žádné náklady. Naše au pair odlétají 
do USA často ve skupinách. Jako místo odletu dívky 
nejčastěji volí Prahu či Vídeň. Letenku obdržíte na 
předodletové schůzce. 

Obecné podmínky

Školení v Usa
Velkou výhodou programu je několikadenní škole-
ní pro au pair pořádané americkými partnerskými 
agenturami. Do USA přiletíte v pondělí a ještě týž 
den se seznámíte s mnoha dalšími au pair z celého 
světa. Následující dny se společně zúčastníte před-
nášek o výchově dětí v USA, americkém stylu života, 
dozvíte se, co můžete očekávat od své hostitelské 
rodiny, naučíte se poskytnout první pomoc apod. Na 
školení vám pracovníci americké organizace předají 
podrobné instrukce k cestě do místa bydliště hosti-
telské rodiny. Součástí školení je polopenze (snídaně 
a oběd). Doprava z letiště do hotelu je zajištěna. 
Au pair mají také možnost zaplatit si jednodenní výlet 
do centra New York City. Školení probíhá v angličtině.

studium v Usa ZDaRMa
Součástí au pair pobytu je studium. Ve městech je 
na výběr hned několik škol a každá nabízí různo-
rodou škálu vzdělávacích kurzů. Můžete studovat 
angličtinu, španělštinu, francouzštinu, ale také mar-
keting, hudbu, kreslení, americkou historii a další. 
Hostitelská rodina na školné přispívá 500 USD, což 
je částka, která téměř vždy náklady pokryje. Au pair 
navštěvují kurzy obvykle jedenkrát nebo dvakrát 
týdně dle domluvy s hostitelskou rodinou. Studium 
nesmí být na úkor práce au pair.

au pair v Usa

podklady pro vízum j-1 opravňující k legální 

práci au pair 

zdarma zpáteční letenku do Usa 

zdarma popříletové školení 

dopravu z New yorku k rodině 

kapesné od 195,75 Usd týdně 

dva týdny placeného volna 

zdravotní pojištění po celý rok 

příspěvek na studium ve výši 500 Usd 

zdarma ubytování a stravu 
podporu amerického koordinátora po celou 

dobu pobytu 

1 měsíc cestování po Usa 

Zajistíme vám:

věk 18 až 26 let včetně  

ukončená střední škola nebo učiliště 

praktické zkušenosti s hlídáním dětí 

angličtina na komunikativní úrovni 

řidič/ka 

nekuřačka/nekuřák 

dobrý zdravotní stav 

čistý výpis z rejstříku trestů 

zodpovědná/ý a přizpůsobivá/ý 

svobodná/ý a bezdětná/ý 

Podmínky:

au pair v Usa 
=

nejlepší rok
vašeho života
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americký koordinátor
Po celou dobu pobytu v USA vám bude k dispozici 
zástupce americké agentury působící ve vaší lokali-
tě. Spojí se s vámi v prvních dnech pobytu u rodiny, 
aby se přesvědčil, že si úspěšně přivykáte na nové 
prostředí a v rodině se cítíte dobře. Zeptá se na 
vaše představy o škole, případně doporučí vhod-
né kurzy. V případě neshody mezi vámi a rodinou 
to bude právě on, kdo vám a rodině pomůže najít 
společné řešení. Jednou za měsíc se také setkáte 
na au pair meetingu, kde se budete moci seznámit 
s dalšími au pair ve vaší lokalitě. Společně navštíví-
te např. místní basebalový zápas, oslavíte Vánoce, 
Halloween, Den nezávislosti apod. Můžete se také 
zapojit do místních charitativních nebo společen-
ských aktivit.

Dovolená
Během ročního pobytu v USA máte nárok na dva 
týdny placeného volna. Tato dovolená je ideální pří-
ležitostí k cestování. Některé au pair se vydají za  
exotikou na Havaj, jiné na Floridu, navštívit můžete 

Hollywood, Las Vegas,  Grand Canyon nebo soused-
ní Mexiko či Kanadu. Pokud se vám zasteskne po 
domově, volný čas lze využít i k návštěvě své rodiny 
a přátel v České či Slovenské republice. Anebo je 
můžete pozvat na návštěvu a cestovat po USA spo-
lečně. 

hostitelská rodina
Každá americká rodina má svůj vlastní životní styl, 
jedno mají však společné: od své au pair očekávají 
zejména zodpovědnost a lásku k dětem. Všechny 
rodiny jsou prověřené americkou agenturou. Mnohé 
z nich již au pair měly, což je nejlepším důkazem, 
že se jedná o vhodnou rodinu. Převážná část ame-
rických rodin hledajících au pair má dvě až tři děti 
a většinou jedno z dětí je mladší dvou let.
Máte-li s touto věkovou skupinou praktické zku-
šenosti, vaše umístění proběhne obvykle rychleji. 
V programu jsou samozřejmě i rodiny s dětmi školní-
ho věku. Děti mají spoustu zájmových aktivit – spor-
tovní či umělecké kroužky apod., kde tráví spoustu 
času. Jednou z vašich hlavních povinností bude tedy 
doprovod dětí na tyto aktivity.

Mají v Usa šanci i chlapci?
Ano, byť počet rodin, které preferují na pozici au pair 
chlapce, je nižší. Je proto nezbytné být zcela flexibil-
ní, mít bohaté zkušenosti s hlídáním dětí, pokročilou 
znalost angličtiny, a samozřejmě splňovat obecné 
podmínky programu.

Ve STUDENT AGENCY vám se vším pomůžeme a pro-
vedeme vás procesem registrace.

Vyplnění přihlášky
Přihlášku si můžete vyzvednout osobně v našich 
kancelářích, stáhnout z našich webových stránek 
www.pracovnipobyty.cz, případně vám ji rádi zašle-
me e-mailem. Součástí přihlášky je dětská a cha-
rakterová reference a lékařské potvrzení. Přihlášku 
vyplňte a přichystejte si další dokumenty nezbytné 
pro registraci: výpis z rejstříku trestů, kopii pasu 
(platný minimálně dva roky od data registrace), řidič-
ského průkazu a maturitního vysvědčení. Součástí 
registrace je vytvoření online profilu v databázi part-
nerské agentury. Informace k založení profilu jsou 
součástí přihlášky.
Při zpracování přihlášky nezapomínejte, že je vaší 
vizitkou, věnujte všem otázkám pozornost a odpoví-
dejte pravdivě. 

Jak bude vše probíhat?

Osobní schůzka a registrace
Na nejbližší pobočce STUDENT AGENCY vás zkušení 
koordinátoři podrobně seznámí s průběhem vyřízení 
programu, informují o vízech, americké výchově dětí, 
stylu života, škole, cestování apod. Budete mít příle-
žitost zeptat se na vše, co vás zajímá.
Součástí registrace je i rozhovor v angličtině, při 
kterém se vás zeptáme např. na vaše zkušenosti 
s dětmi, schopnosti související s pobytem au pair 
a představy o au pair pobytu. Po úspěšném interview 
zbývá už jen uhradit registrační poplatek a podepsat 
smlouvu. Vaši přihlášku odešleme do USA ke schvá-
lení americkou agenturou a po její akceptaci začíná 
proces hledání hostitelské rodiny.

Rozhovor s hostitelskou rodinou
Na rozhovor s americkou rodinou vás připravíme 
během osobní schůzky a poskytneme vám tipy k jeho 
absolvování. Rodiny vás budou oslovovat na základě 
vašich zkušeností a preferencí. Celý proces umísťo-
vání máte možnost sledovat pomocí svého osobního 
online profilu. Pokud vás rodina zaujme, kontaktuje-
te ji e-mailem a domluvíte se na interview, při kterém 
se o sobě vzájemně dozvíte více. Rozhovory probí-
hají většinou přes Skype. Doporučujeme přijmout 

nabídku rozhovoru i od rodiny, která se vám na první 
pohled nelíbí. První zdání na základě písemných 
informací o rodině může klamat. 
Americké rodiny oceňují aktivní přístup při rozho-
voru. Buďte veselá, uvolněná a připravte si otáz-
ky předem. Je vhodné ptát se na děti, zaměstnání 
rodičů, oblast, kde žijí, jaké požadavky mají na svoji 
au pair apod. Pokud o vás rodina nebude mít zájem, 
vaše přihláška bude automaticky nabízena dalším 
rodinám.

„Rodina je moc milá, děti někdy zlobí, někdy ne, teprve se učím, ale rodina má velkou trpělivost, jsem 
jejich třetí au pair a dvě předchozí tu byly celé dva roky, tak doufám, že vše bude tak, jak má být ☺. Jsem 
nadšená ze všeho, že ani nestíhám být homesick, naproti domu máme obrovský park, hodně mladých lidí 
tam chodí běhat, na pikniky, na procházky, všichni se usmívají a občas se i někdo zeptá, jak se máte a jak 
se vám líbí v USA, je to hezké ☺. Školení měli vymakané, člověk se tam dozvěděl spoustu užitečných 
věcí. Teď mě čeká oregonský řidičák. Doufám, že vše bude super jak doteď, jsem tu opravdu happy ☺. 
Ještě jednou moc děkuji!”

ohlasy z Usa

„Posílám srdečné pozdravy z Minneapolis do města piva! Jsou to téměř tři měsíce, co jsem opustila 
rodnou zemi a vydala se vstříc novým zážitkům, zkušenostem a dobrodružství. Jsem neuveřitelný klikař, 
protože jsem nalezla útočistě v jedné z nejlepších rodin, jakou si budoucí au pair může vůbec přát. 
Opravdu si tu žiji svůj "americký sen". Moji hostrodiče jsou oba emergency doktoři, kterí pracují pouze 
polovinu dni v měsíci. Můj pracovní rozvrh je tedy dost nepravidelný, zahrnuje i práci v noci, ale odměnou 
je mi četné cestování s nimi. Oni totiž cestování milují a veškeré volno tráví právě tímto způsobem. Zatím 
jsem s nimi navštívila 11 amerických státu a kanadskou provincii British Columbia, nalítala více než 8 tis. 
mil. Starám se o pětiměsičního chlapečka, je neskutečné být u všech jeho vývojových etap. Opravdu 
doporučuji všem, co zvažují možnost vycestování, aby tak učinili tímto způsobem. Práce au pair vlastně 
ani moc není práce v pravém smyslu. Pro mě to znamená intenzívně poznávat zvyky, tradice a běžný život 
Američanů. Můj dík patří i vám jako zprostředkovateli těchto služeb!”

Vše dobré přeje a zdraví, VeronikaKoláž nám zaslala 
Veronika Š.

Krásný den, Jitka
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Vyřízení víza
Po vzájemné akceptaci s rodinou zašleme na vaši 
adresu všechny potřebné materiály a instrukce 
k vyřízení víza a připravíme vás na osobní schůzku 
na ambasádě. Občané České republiky si vyřizu-
jí vízum na ambasádě v Praze, občané Slovenské 
republiky v Bratislavě. STUDENT AGENCY vám včas 
poskytne veškeré materiály a aktuální instrukce 
potřebné k žádosti o vízum.

Předodletová schůzka  
ve sTUDENT aGENCY 
V kanceláři STUDENT AGENCY vám osobně předáme 
letenku a kontakty na au pair, které letí do USA ve 
stejný den jako vy. Dále dostanete informace k pojiš-
tění, ke školení, dopravě z letiště atd. Upozorníme vás 
na důležité kroky, které byste neměli před odjezdem 
opomenout učinit. Připravíme vás na pobyt v cizí zemi 
(výchova dětí, počáteční nesnáze, stravování, bydle-
ní, jazyková bariéra, kulturní zvyklosti, důležité rady 
apod.). 
Před odletem do USA hradíte programový poplatek.

Odlet do Usa
Po příletu do USA absolvujete školení s partnerskou 
agenturou a poté odjíždíte ke své hostitelské rodině. 
Většina au pair završí svůj roční pobyt měsíčním 
cestováním po USA. 

Jak dlouho trvá umístění a co jej 
může urychlit?
Délka umístění je individuální. Průměrná doba od 
podání kompletní přihlášky do odletu jsou 3 měsí-
ce. Důležitým předpokladem pro rychlé umístění je 
pěkně zpracováná přihláška a flexibilita týkající se 
lokality, počtu a věku dětí, o něž jste ochotná pečo-
vat. Umístění dále ovlivňují dobré řidičské schop-
nosti a znalost angličtiny. Rodiny také kladou velký 
důraz na zkušenosti s hlídáním dětí, obzvláště ve 
věkové skupině 0–24 měsíců.
Důležitý je také aktivní přístup v průběhu umisťová-
ní, zejména včasné reakce na e-maily od hostitel-
ských rodin. 

Proč je nutný řidičský průkaz?
V USA je auto natolik běžný dopravní prostředek, že 
narazíte na mnoho míst, kde se jinak než na čtyřech 
kolech nikam nedostanete. Pro americké rodiny 
je důležité, abyste jejich děti bezpečně odvezla 
do školy nebo za jinými aktivitami. Většina z nich 
vám také auto ráda půjčí ve vašem volném čase. 
Můžete tak navštívit kamarádku, zajet do kina nebo 
podniknout jiné zajímavé aktivity.

Zvládnu řízení auta v Usa?
Řízení na amerických silnicích se není třeba obávat.
Dopravní pravidla jsou jednodušší než v České nebo 
Slovenské republice a navíc téměř všechny au pair 
jezdí v autě s automatickou převodovkou. Ovládání 
auta je tak snazší. Většina au pair si během ročního 
pobytu v USA udělá i americký řidičský průkaz. Zda 
je nutný či ne, závisí na požadavcích daného státu. 

Mohu si vybrat místo v Usa?
Pro rychlé umístění doporučujeme být maximálně 
flexibilní – proto není možné si vybrat konkrétní loka-
litu. 

Mohu v Usa změnit hostitelskou 
rodinu?
Ano. Pokud z nějakého důvodu nejste v rodině spo-
kojená, doporučujeme nejprve si o problému poho-
vořit s rodinou. Budete-li mít pocit, že se nic nezmě-
nilo, obraťte se na svého amerického koordinátora 
a s jeho pomocí vám bude hledána nová hostitelská 
rodina. Kontakt na koordinátora najdete ve vašem 
online profilu společně s informacemi o umístění 
v hostitelské rodině. Každá au pair před odletem do 
USA také obdrží „Au pair handbook“ partnerské orga-
nizace, kde najdete bezplatnou linku, která pokrývá 
celé území USA – můžete na ni volat v případě, že je 
obtížné zastihnout vaši koordinátorku. Samozřejmě 

můžete také kontaktovat STUDENT AGENCY na 
e-mailové adrese aupairusa@studentagency.cz.

Mám hrazeno zdravotní pojištění?
Ano. V rámci programu je hrazeno zdravotní pojiš-
tění na celý rok. Rozsah pojištění je k dispozici na 
našich internetových stránkách. U zdravotní pojišťov-
ny v ČR nebo SR se před odletem do USA odhlásíte.  
Podrobné informace, jak postupovat, vám sdělíme 
na předodletové schůzce. Hostitelská rodina zajišťu-
je i pojištění při řízení auta, které v USA není běžnou 
součástí zdravotního pojištění.  

Mohu odjet k rodině, kterou jsem si 
našla sama?
Určitě. V takovém případě kontaktujte brněnskou 
centrálu STUDENT AGENCY na bezplatné lince 
800 100 300, kde vám poskytneme informace, jak 
dále postupovat. 

zúčastnili jste se již jednou au pair programu v Usa
a amerika vám učarovala? pojeďte s námi podruhé!

Stačí splnit následující podmínky:
• úspěšné dokončení prvního programu au pair v USA
• min. dvouletý pobyt mimo území USA po ukončení
    prvního au pair programu
• jedno z doporučení týkající se dětí bude poskytnu-

to bývalou hostitelskou rodinou z USA

Zároveň musíte splňovat standardní podmínky pro-
gramu:
• 18 až 26 let (včetně)
• komunikativní angličtina
• řidičský průkaz
• dobrý zdravotní stav, nekuřačka/nekuřák
• svobodná/ý a bezdětná/ý

Během svého druhého au pair pobytu v USA získáte
stejné garance a výhody jako při prvním pobytu.
Účast na školení po příletu je povinná k obnovení
a doplnění potřebných znalostí.

tato varianta programu nabízí možnost získat 
odborný trénink v péči o děti ve věku 0–2 roky zcela 
zdarma. 

Podmínky účasti v programu
Podmínky jsou stejné jako u standardního au pair pro-

gramu v USA. Výjimkou je pouze požadavek na alespoň  
200 hodin zkušeností s péčí o děti ve věku 0–2 roky 
a ochota starat se o děti v této věkové skupině 
během vašeho pobytu v USA.

Díky tomuto programu získáte:
• kvalifikaci Infant CPR a First Aid (kvalifikace první 

pomoci pro děti ve věku 0–2 roky)
• lepší porozumění americkému pohledu na péči 

o děti 
• veškeré výhody a kapesné standardního au pair 

programu
• pravidelné e-maily s novinkami a dalšími tipy 

v oblasti péče o kojence a batolata 

Infant specialized školení a praktic-
ký trénink pokryje tyto oblasti:

• základy hygieny a bezpečnosti v domácnosti 
• základy péče o kojence a batolata (např. krmení, 

koupání, bezpečný transport, spánek apod.) 
• nácvik utišovacích a uklidňujících technik 
• komunikace s rodiči při péči o kojence a batolata
• hry a další aktivity stimulující mentální vývoj 
• masáže a posunková řeč 
• techniky zvládnutí stresu při péči o kojence 

a batolata

Infant specialized 

Zajistíme vám odborný tréninkv péči o malé děti do dvou let

au pair v Usa 
i podruhé 

Co vás zajímá 
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Doprava a odjezd k hostitelské 
rodině
Dopravu si hradí au pair většinou samy. S její 
rezervací vám rádi pomůžeme. V rámci Evropy 
au pair mohou cestovat autobusovými linkami 
STUDENT AGENCY, které nabízejí velmi výhodné 
jízdné. Autobus je luxusní, s klimatizací, TV a WC. 
K dispozici je vám průvodce, který je celou cestu pří-
tomen na palubě našeho autobusu. Naše agentura 
nabízí také výhodné letenky po celém světě. 
Rezervaci autobusové jízdenky či letenky vám rádi 
zajistíme, jakmile si s rodinou dohodnete přesné 
datum příjezdu. O vašem příjezdu budeme informo-
vat hostitelskou rodinu a domluvíme se na způsobu 
vyzvednutí po vašem příjezdu/příletu.

Při zpracování přihlášky a všech dalších dokumentů 
si dejte záležet. Jsou vaší vizitkou a jejich vzhled 
a obsah mohou urychlit vaše umístění. Formuláře 
vyplňte hůlkovým písmem a černou propiskou, aby 
byly dobře čitelné i skeny. Všechny materiály pře-
ložte do jazyka země, kde chcete jako au pair pobý-
vat, popř. do angličtiny. Přihlášku si můžete vyzved-
nout osobně v našich kancelářích či si ji stáhnout 
z našich stránek www.pracovnipobyty.cz nebo vám ji 
rádi zašleme e-mailem. 

Co je součástí přihlášky?
• 1 foto pa so vého for mátu – pozor – váš úsměv je 

velmi důležitý!

• do pis „Milá ro dino“, ve kterém se představíte, 
na pí šete o svých zkušenostech s dětmi (může se 
jednat o hlí daní dětí sousedům a známým, sta rání 
se o sou ro zence, ve dení spor tov ních či záj mo vých 
kroužků, práce in struk torky na tá bo rech nebo jaká-
koliv jiná činnost s dětmi), své ro dině, zálibách, 
plánech do bu doucna a dů vodech, proč jste se 
roz ho dla pra co vat jako au pair. Dopis by měl být 
dlouhý na jednu stranu A4 a psán na počítači.

• Min. dvě doporučení – jedno pro práci s dětmi 
a druhé charakterové. Doporučení pro práci 
s dětmi vám napíše osoba, které jste se o děti 
starala nebo váš nadřízený při práci s dětmi v oddí-
le, na táboře, pedagogické praxi, nemocnici apod.  
Tito lidé nesmí být vaši příbuzní. Čím více referencí 
dodáte tím lépe. Charakterové doporučení může 
napsat váš bývalý učitel, jazykový lektor, zaměstna-
vatel nebo rodinný známý. Jedná se tedy o člověka, 
který vás zná již delší dobu (alespoň rok) a dokáže 
popsat vaše charakterové vlastnosti. Obě doporu-
čení se dokládají v cizím jazyce. Pokud referující 
osoba daným jazykem nehovoří, nechte jí referenci  
napsat česky (slovensky) a sama ji pak přeložte. 
Poté nám předložte jak originál, tak překlad.

• lé kař ské po tvr zení o vašem zdra vot ním stavu 
(formulář je součástí přihlášky) – potvrzení vyplní 
a potvrdí váš lékař a slouží jako doklad o dobrém 
fyzickém i psychickém stavu a schopnosti starat 
se o děti v zahraničí.

• Fotokoláž – obsahující min. 6 různých fotek vás 
a dětí, o které jste se starala. Jednotlivé fotografie 
stručne popište v cizím jazyce, např. „To jsem já 
a čtyřletá Anička na dětském hřišti.“ Děti na fot-
kách nesmějí být nahé. Celou koláž můžete vyzdo-
bit nálepkami, kresbami nebo barevným papírem. 
Fantazii se meze nekladou. Fotokoláž ve formátu 
A4 nám můžete přinést osobně či ji zaslat v elek-
tronickém formátu. Inspiraci najdete na str. 14.

• kopie datové stránky platného pasu (část, kde je 
fotografie) nebo kopii platného občanského průkazu. 

• ko pie ři dič ského prů kazu, po kud jej vlastníte.

• výpis z rejstříku trestů (u všech zemí kromě 
Německa a Rakouska).

Následující body se tý kají pouze uvedených zemí:

• Francie – kopie maturitního vysvědčení přeložená 
do francoužštiny a notářsky ověřený překlad rod-
ného listu (lze dodat až po umístění).

Au pair pobyty nabízíme v mnoha zemích Evropy. 
K těm tradičním patří Velká Británie a Irsko, stále 
větší oblibě se těší severské země a jejich nezamě-
nitelná krajina (Norsko, Finsko a Island). Pokud je 
vaším cílem zlepšit se v německém jazyce, nabíd-
neme vám au pair pobyty v Německu a Rakousku. 
Proslulou otevřenost a vstřícnost jižanů poznáte 
v  Itálii a Španělsku. Holandsko a Belgie nabízí mož-
nosti prakticky využívat více jazyků.

Proces vyřizování je velmi jednoduchý 
Na našich pobočkách či na bezplatné infolince 
800 100 300 (0800 121 121 na Slovensku) vám 
sdělíme potřebné informace a odpovíme na jaké-
koliv otázky. Pokud si nejste jisti, jakou zemi zvolit, 
pomůžeme vám rozhodnout se na základě našich 
dlouhodobých zkušeností.

Vyplnění přihlášky a registrace 
Vyplníte přihlášku, kterou si můžete stáhnout 
z našich webových stránek www.pracovnipobyty.cz, 
vyzvednout na našich pobočkách či vám ji zašleme 
e-mailem, a přichystáte si potřebné materiály, které 
jsou její součástí (viz dále). Tyto materiály s sebou 
přinesete na pobočku STUDENT AGENCY, která je 
vám nejblíže. Doporučujeme domluvit si předem ter-
mín schůzky telefonicky, abychom se vám mohli plně 
věnovat. Součástí setkání je krátký rozhovor v anglič-
tině, popř. jiném jazyce. V rozhovoru se vás zeptáme 
např. na vaše koníčky, zkušenosti s dětmi a schop-
nosti související s pobytem au pair. Po úspěšném 
interview zbývá už jen uhradit registrační poplatek 
a podepsat smlouvu. Poté zašleme kompletní při-
hlášku našim partnerům do zahraničí. Ti vám na 
základě vašich požadavků a zkušeností hledají vhod-
nou hostitelskou rodinu. 

První nabídka je tady
Ještě před tím, než vás kontaktuje hostitelská rodi-
na, vám o ní předáme informace (neplatí u Norska 
a Irska – au pair a studium, kdy rodiny volají přímo 
vám). Rozhovoru se nemusíte obávat, rodiny neoče-
kávají, že budete všemu rozumět. Důležitá je vaše 
snaha s rodinou během telefonátu komunikovat, 
říci něco o sobě, ptát se na jejich děti – prostě 
mluvit, přestože s chybami. Je to jedinečná příleži-
tost dozvědět se o rodině co nejvíce. Při telefonátu 
nezapomínejte, že váš úsměv a pozitivní přístup rodi-
na rozpozná i na druhé straně telefonu. Stále více 
hostitelských rodin preferuje rozhovor přes Skype, 
je proto důležité uvést v přihlášce vaši Skype adre-
su. Po rozhovoru nám rodina sdělí své rozhodnutí 
a zjistíme, zda se líbila také vám. Pokud dojde ke 
vzájemné dohodě, zajistíme pro vás všechny mate-
riály potřebné k odjezdu. V opačném případě vám 
začneme ihned hledat novou rodinu.

Příprava na odjezd – předodjezdová 
schůzka
Na tzv. předodjezdové schůzce vám poskytneme 
všechny dokumenty spojené s pozváním do rodiny 
a kontakt na naše zahraniční kolegy. Upozorníme 
vás na důležité kroky, které byste neměli před odjez-
dem opomenout učinit a připravíme vás na pobyt 
v cizí zemi (výchova dětí, počáteční nesnáze, stra-
vování, bydlení, jazyková bariéra, kulturní zvyklosti, 
důležité rady apod.). Rovněž vám předáme telefonní 
číslo na naši NON STOP helplinku. Na tomto čísle 
nás můžete v naléhavých případech kontaktovat 
24 hodin denně. V tuto chvíli také hradíte poplatek 
za zprostředkování.

Jak vyplnit přihlášku

au pair v Evropě

vaše přihláška
= vaše vizitka 

Jak bude vše probíhat?
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• Mother’s help velká Británie, au pair irsko, 
holandsko, Belgie, island – min. 2 doporučení 
pro práci s dětmi. 

•	housekeeper a home assistant vel. Británie – 
doporučení o zkušenostech s úklidem, vedení 
domácnosti apod. 

•	Mother’s help, housekeeper velká Británie – 
strukturovaný životopis.

• Rakousko, Německo – kopie maturitního vysvěd-
čení nebo doklad o jiné zkoušce z němčiny, např. 
o státní jazykové zkoušce, popř. potvrzení od pro-
fesora/učitele němčiny.

• španělsko – strukturovaný ži vo to pis ve španělšti-
ně, potvrzení o úrovni španělštiny.

• itálie – potvrzení o úrovni italštiny.

• Belgie, holandsko – apostila rodného listu (lze 
dodat až po umístění).

• Belgie – kopie maturitního vysvědčení a řidičské-
ho průkazu.

Kdy se mohu přihlásit?
Na dlouhodobý au pair pobyt kdykoliv. Přihlášky při-
jímáme celoročně. Doporučujeme přihlásit se mini-
málně 2–3 měsíce před plánovaným odjezdem do 
zahraničí. U letních au pair pobytů zahajujeme příjem 
přihlášek zpravidla v lednu daného roku.

Jak dlouho trvá umístění?
To je vždy individuální. Záleží na tom, jak dobře zpra-
covanou přihlášku předložíte, na vašich zkušenostech 
s péčí o děti, úrovni jazykových znalostí, flexibilitě 
ohledně lokality umístění, věku a počtu dětí a délce 
pobytu. Hostitelské rodiny obvykle preferují uchazeče, 
kteří mohou zůstat osm měsíců a déle. 
Záleží také na období, kdy se do programu hlásíte. 
Nejlepší období je leden – červenec, kdy flexibilní kan-
didáti bývají umístěni i v rozmezí 2–4 týdnů od podání 
přihlášky. 
Naopak negativní vliv na délku umístění mají faktory 
jako kouření, délka pobytu šest měsíců, malé zkuše-
nosti s dětmi, požadavky na lokalitu a/nebo počet 
a věk dětí. 

Co vás zajímá Co zajímá hostitelskou rodinu?
Především to, jaký je váš vztah k dětem. Rádi se 
dozvědí o vašich zkušenostech s hlídáním dětí. 
Zajímat se budou i o vaše záliby a koníčky, představu, 
jak byste ráda trávila volný čas v zahraničí. Rodinu 
zajímá, jaká jste, a proto se nebojte vyzdvihnout své 
pozitivní vlastnosti (např. smysl pro humor, kreativitu, 
sportovní či umělecké schopnosti). 

Kolik dětí mám akceptovat?
I když se může zdát, že starat se o jedno dítě je jedno-
dušší než o dětí více, ne vždy je to pravda. U jedináčka 
lze očekávat, že na vás bude více závislý. Naopak 
sourozenci si hrají spolu, bývají také samostatnější. 
Většina rodin má děti dvě nebo tři, rodiny s jedním 
nebo čtyřmi dětmi jsou méně časté. Striktní požada-
vek na počet dětí může mít vliv na délku umístění.

Jak vypadá den au pair?
Pracovní náplň i pracovní doba může být různá a řídí 
se potřebami dětí a hostitelské rodiny. Po příjezdu 
prodiskutujete s rodinou svůj denní rozvrh, aby pozdě-
ji nedocházelo k případným nedorozuměním. Je vhod-
né mít povinnosti sepsané na papíře. Ráno au pair 
obvykle vypraví děti do školy či školky, poté se věnuje 
lehčím domácím pracím nebo má osobní volno do 
chvíle, než se děti vrátí domů. S mladšími dětmi tráví 
více času během dne, než se rodiče vrátí z práce. Svůj 
volný čas au pair věnuje návštěvě jazykových kurzů, 
setkání s dalšími au pair, jezdí na výlety apod.

Pokud kouřím, mohu se stát au pair?
Šance na umístění kuřáků jsou značně omezené, pro-
tože naprostá většina hostitelských rodin preferuje 
au pair, které nekouří. V případě krátkodobých letních 
au pair pobytů je umístění kuřáků dokonce vyloučeno. 
V zemích jako Velká Británie, Německo či Francie se 
můžeme o umístění pokusit, ale nemůžeme je garan-
tovat. Proces umístění bývá delší, než je obvyklé. Je 
nezbytné vždy doložit k přihlášce i dodatečný dopis, 
ve kterém rodinu ujistíte, že nikdy nebudete kouřit 
před dětmi a v domě hostitelské rodiny.

Jezdí i chlapci jako au pair?

Ano, do některých zemí jezdí jako au pair i chlapci, 
nicméně poptávka po mužských uchazečích je 
ze strany hostitelských rodin výrazně nižší, proto 
i jejich umístění trvá zpravidla déle a podmínky 
bývají přísnější. Au pair pobyty pro chlapce nabízíme 
ve Velké Británii, Německu, Francii a na Islandu. 
Pobyty jsou minimálně roční. Hostitelské rodiny se 
zajímají především o zkušenosti s dětmi – čím více 
jich máte, tím lépe. Podmínkou pro účast v programu 
je dále komunikativní znalost cizího jazyka, řidičský 
průkaz a ochota v zahraničí řídit, sportovní založení, 
flexibilita, zodpovědnost a nekuřáctví. Omlouváme se 

všem chlapcům, že náš katalog, stejně jako i jiné 
informační materiály, je směřován zejména k dívkám. 
Podíl dívek, které s námi cestují do zahraničí jako 
au pair, je mnohem vyšší než podíl chlapců.

Mohu navštěvovat jazykové kurzy?
Hostitelská rodina chápe, že jeden z důvodů, proč jste 
přijela pracovat jako au pair, je zdokonalení se v jazy-
ce. Budete-li mít zájem navštěvovat jazykové kurzy, 
rodina vám vyjde vstříc. Au pair obvykle docházejí do 
školy dvakrát týdně. V některých zemích jsou kurzy 
povinné a rodiny na ně přispívají nebo je hradí zcela. 

Lze se au pair pobytu zúčastnit 
dvakrát?
Ano. Po návratu například z Velké Británie se účastní 
au pair programu v USA či jiné evropské zemi, po 
absolvování letního pobytu odjíždějí na roční pobyt 
apod.  Některé země neumožňují opakovaný pobyt či 
mají limitovaný počet měsíců, které zde můžete jako 
au pair strávit. 

Na koho se můžu během pobytu 
v zahraničí obrátit?
Před odjezdem dostanete kontakt na naši partner-
skou agenturu v zahraničí. V případě jakéhokoliv 
problému se na ni neprodleně obraťte. Zodpoví vám 
všechny dotazy a v případě potřeby vám pomůže 
s nalezením nové rodiny. V průběhu celého pobytu se 
samozřejmě můžete obrátit i na nás. Před odjezdem 
vám poskytneme kontakt na naši helplinku, na kterou 
můžete v urgentních případech volat 24 hodin denně.

Našla jsem si rodinu sama, mohu se 
přihlásit?
Pokud jste si sama vyhledala rodinu, u níž byste 
ráda pracovala jako au pair a současně si chcete 
zajistit podporu ze strany agentury, kontaktujte nás. 
Poradíme vám, jak dále postupovat a ke své rodi-
ně můžete odjíždět do několika dnů. Získáte od nás 
všechny potřebné informace, absolvujete předodjez-
dové školení a naše agentura vám zajistí podporu 
během celého pobytu v zahraničí. 

Požadované dokumenty se mohou změnit, aktuální 
požadavky vám vždy sdělí naši prodejci či je naleznete na 
webových stránkách www.pracovnipobyty.cz.



18 19

do velké Británie odjíždí každoročně největší počet 
českých a slovenských dívek, au pair program je 
zde velmi rozšířený a má dlouhou tradici. tento 
ostrovní stát nabízí nesčetné množství vyžití – turi-
stické památky, přírodní zajímavosti a nevyčerpa-
telné možnosti cestování, zábavy, sportu a studia. 
a v neposlední řadě, Británie je místo, kde se naučí-
te tu pravou britskou angličtinu.

Charakteristika programu
Většina hostitelských rodin je připravena na učebni-
covou znalost angličtiny a je ochotná au pair s jazy-
kem pomoci. Požadovány jsou minimálně lepší zákla-
dy, rodiny v Londýně a jeho okolí však často vyžadují 
angličtinu na středně pokročilé úrovni. Optimální 
délka pobytu pro dívky je 10 měsíců a více. Kratší 
pobyt je ze strany hostitelských rodin méně žádaný.
V létě je možné vycestovat jen na 3 měsíce, je však
nezbytné být maximálně flexibilní.

Pracovní doba a volný čas
Au pair pracuje průměrně 25–35 hodin týdně, 
víkendy mívá většinou volné. Rodina může požádat 

dvakrát až třikrát týdně o babysitting ve večerních 
hodinách či o víkendu. Au pair má nárok na min. 
jeden a půl dne volna každý týden, které tráví dle 
svých představ – cestováním, s kamarády, nakupo-
váním apod.

Kapesné
Kapesné je vypláceno každý týden. Rodiny nabízejí 
70–100 britských liber v závislosti na počtu odpra-
covaných hodin. 

Doprava
Cestu si hradíte sami. Au pair mohou do Británie ces-
tovat naší autobusovou linkou STUDENT AGENCY, 
která nabízí velmi výhodné jízdné. Celou cestu jsou 
na palubě autobusu k dispozici česky hovořící ste-
vardi. Naše agentura nabízí také výhodné letecké 
spoje. Bližší informace včetně cen a přesných jízd-
ních/leteckých řádů vám rádi poskytneme osobně, 
telefonicky nebo e-mailem a s rezervací dopravy vám 
pomůžeme.

Pojištění
Před odjezdem do zahraničí doporučujeme vždy 
zakoupit komerční pojištění. Ve Velké Británii není 
povinností hostitelské rodiny hradit au pair pojištění. 
STUDENT AGENCY nabízí ve spolupráci s pojišťovnou 
Allianz výhodné a kvalitní dlouhodobé pojištění spe-
ciálně pro au pair. Více informací o pojištění najdete 
na straně 37.

Škola
Návštěva kurzů není povinná, určitě ji však všem 
au pair doporučujeme. Máte totiž možnost nejen se 
zdokonalit v jazyce, ale také si najít nové kamarády. 
Kurzy si hradíte sami, rodiny na ně většinou nepřispí-
vají. Ceny kurzů se odvíjí od intenzity a úrovně výuky 
a místa, kde budete kurz navštěvovat.

Nejčastější místa pobytu našich    
au pair
V Anglii máme rozsáhlou síť partnerských agentur. 
Nejvíce hostitelských rodin se nachází v okolí Londýna, 
v severní části Anglie (okolí Leedsu a Manchesteru), 
ve střední (např. Oxford) a jihovýchodní části Anglie 
(hrabství Kent) a ve Skotsku. Z naší dlouhodobé praxe 
i osobní zkušenosti víme, že i menší města a anglický 

preferovaný věk dívky 18–30 let, chlapci 20–30 let, léto: dívky 21–30 let

jazykové požadavky  minimálně základy angličtiny; dívky léto, chlapci – komunikativní angličtina

délka pobytu dívky minimálně 6 měsíců, chlapci minimálně 12 měsíců, léto: 3 měsíce

kapesné 70–100 britských liber týdně

cena programu aktuální ceny naleznete na www.pracovnipobyty.cz

venkov jsou opravdu krásné a mají co nabídnout. Lidé 
jsou tam přívětivější a navázání kontaktu je mnohem 
snazší. Londýn a další velká města jsou „anonymní“ 
a je třeba počítat s tím, že zde budete potkávat 
spousty cizinců. Jsou zde také výrazně vyšší náklady 
například na dopravu či zábavu. Pokud si přejete být 
umístěna přímo v Londýně, může se stát, že o vás 
projeví zájem rodina jiného než britského původu, 
neboť právě v Londýně jich žije poměrně mnoho. 
Rodiny jsou často například židovského vyznání či 
indického původu. 

Letní pobyty
Některá obecná pravidla pro dlouhodobý pobyt se 
netýkají letních pobytů. Rodiny upřednostňují ucha-
zečky starší 21 let, flexibilní v lokalitě umístění, 
věku a počtu dětí, s dobrou komunikativní angličti-
nou a možností odcestovat již na začátku června. 
Podmínkou je také být aktivní řidička. 
Příjem přihlášek na letní pobyty je zahájen začát-
kem kalendářního roku. O tyto pobyty je velký 
zájem, nenechávejte proto registraci na poslední 
chvíli. Vzhledem k tomu, že děti budou mít prázd-
niny, budou rodiny vyžadovat více času věnované-
ho dětem. Prázdninových pobytů se účastní pouze 
dívky, o chlapce bohužel není ze strany rodin na 
krátkodobé pobyty zájem. 
Au pair by si měly být vědomy toho, že v případě let-
ního pobytu může být případná výměna rodiny velmi 
komplikovaná, pro většinu rodin je totiž krátkodobý 
pobyt nevyhovující. 

Velká británie
au pair anglie, 
skotsko, Wales

„Zdravím vás do STUDENT AGENCY, 

mám se skvěle! Rodina je moc milá, se vším mi pomáhají. První 
týden byli všichni ještě doma a vzali mě na pár výletů do okolních 
měst. Starám se o 4letá dvojčata - kluky, takže je živo. Samozřejmě, že občas nemají "svůj den", ale 
vycházíme spolu velmi dobře. Jako dárek jsem jim přivezla DVDčka s Krtečkem, která si zamilovali, 
a koukáme na ně téměř každý večer před spaním. V okolí je také mnoho au pairek. Některé i z ČR, takže 
když něco potřebuji, je jednodušší domluvit se s nimi, ale jinak tu máme dobrou partu a víkendy většinou 
trávíme spolu. Od února budu navštěvovat hodiny angličtiny, takže se určitě seznámím i s dalšími lidmi. 
Bydlíme sice na vesnici, ale do Andoveru je to pár minut, a ani zajímavá místa (např. Winchester, Salis-
bury, Oxford) nejsou nijak daleko. Pomohli jste mi vybrat skvělé místo i skvělou rodinu, děkuji.”

Žaneta

británie je země, 
kde se naučíte tu 

pravou 
britskou angličtinu! 

ohlasy
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Charakteristika programu
Home assistant je obdobou au pair. Účastnice pro-
gramu (ze strany hostitelských rodin je na tuto pozici 
zájem pouze o dívky) jsou umísťovány do rodin, kde 
jsou děti již starší a nevyžadují příliš péče, popř. se 
může jednat o pomoc s domácností starším lidem. 
Hlavní činností jsou domácí práce, např. luxování, 
utírání prachu, žehlení, příprava lehkých jídel apod. 
Součástí pracovních povinností může však také být 
v menší míře péče o starší děti, popř. domácí zvířata. 
Hostitelské rodiny žijí po celé Velké Británii. 
Umístění přímo v Londýně nebývá časté a je třeba 
počítat s tím, že rodiny zde budou často jiného půvo-
du než britského – např. indického nebo afrického. 
Výhodou menších měst je, že lidé zde bývají mno-
hem přívětivější, navázání kontaktů bývá jednodušší 
než ve velkých anonymních městech.
K základním požadavkům na uchazeče patří aspoň 
mírně pokročilá znalost anglického jazyka a možnost 

vycestovat na minimálně půl roku. Hostitelské rodiny 
upřednostňují uchazečky, které mohou vycestovat 
na delší dobu. Stejně jako v případě au pair, i do 
tohoto programu se mohou přihlásit pouze svobod-
né a bezdětné dívky s čistým trestním rejstříkem. 
Řidičský průkaz je výhodou, nikoliv podmínkou. 
Uchazečky spolu s přihláškou dodávají i referenci 
o svých zkušenostech s úklidem.
Stejně jako au pair, i home assistanti získávají plnou 
podporu britské partnerské agentury a STUDENT 
AGENCY po celou dobu pobytu.

Kapesné
Rodina poskytuje, stejně jako u au pair programu 
ubytování a stravu zdarma a jako odměnu za práci 
týdenní kapesné ve výši 70–90 GBP. Toto kapesné 
se dále nedaní, ani z něj nejsou odváděny příspěvky 
sociálního a zdravotního pojištění.

Pracovní doba a volný čas
Pracovní doba se pohybuje v rozmezí od 25 do 
35 hodin týdně. Minimálně jeden a půl až dva dny 
v týdnu má home assistant volno, které může trávit 
dle svého přání. 

Doprava
Doprava do Velké Británie není zahrnuta v ceně 
programu. S jejím zajištěním vám rádi pomůžeme. 
STUDENT AGENCY provozuje autobusovou linku do 
Londýna a nabízí cenově výhodné letenky. Rezervaci 
jízdenky či letenky vám zajistíme po domluvení kon-
krétního termínu příjezdu k rodině.

Pojištění
Vzhledem k tomu, že se stejně jako u au pair 
jedná o kulturně-výměnný program, neodvádí 
rodina z kapesného sociální a zdravotní pojištění. 
Vycestujete-li do zahraničí na více než 6 měsíců, 
máte možnost odhlásit se od české zdravotní pojiš-
ťovny. V takovém případě je nutné sjednat si cestov-
ní pojištění, jehož zajištění vám nabízíme ve spolu-
práci s pojišťovnou Allianz. Podrobnější informace 
naleznete na straně 37.

Škola
Během pobytu můžete po domluvě s hostitelskou 
rodinou navštěvovat kurzy anglického jazyka, ve 
kterých se nejen zdokonalíte v angličtině a může-
te získat mezinárodně uznávaný certifikát, ale také 
potkáte nové kamarády. 

Velká británie
home
assistant

preferovaný věk vhodné pro uchazečky ve věku 18–30 let

jazykové požadavky  min. mírně pokročilá znalost anglického jazyka

délka pobytu délka pobytu od 6 měsíců

kapesné kapesné od 70 GBP/týden

cena programu aktuální ceny naleznete na www.pracovnipobyty.cz

ohlasy

Hana

„Zdravím do STUDENT AGENCY, 

jsem v Anglii už přes měsíc, a pořád jsem nadšená. Nestarám se o děti, ale bydlím s párem důchodců, 
kterým pomáhám s domácností. Jsou to opravdu milí lidé, kteří mě rychle přijali jako člena své rodiny. 
Neustále mě udivuje jejich pozitivní a pohodový přístup k životu. S jazykem problémy nemám, jsou velmi 
trpěliví a pokud ani opakování nepomůže, ukázání to vyřeší. Poznala jsem tu hodně mladých lidí z celého 
světa, pár nových kamarádů a mám spoustu zážitků. Toto léto určitě patří mezi ta nejlepší! Takže velmi 
děkuji za zprostředkování a určitě se sem budu ráda vracet.”

„Nestarám se o děti, ale bydlím se starším párem, kterému pomáhám s domácností.”
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minimálně na 1,5 až 2 dny volna každý týden a čtyři 
týdny placené dovolené za rok. Termín čerpání dovo-
lené záleží vždy na domluvě s rodinou. 

Mzda
Čistá mzda se pohybuje od 120 do 140 britských 
liber týdně, její výše se odvíjí od charakteru pracov-
ní činnosti, zkušeností uchazečky a délky pracovní 
doby. 
Rodina za zaměstnance odvádí daně a povinné 
pojištění, pokud splní podmínky dané zákonem.

Doprava
Cestu si hradíte sami. Naši klienti mohou ces-
tovat do Velké Británie autobusovou linkou 
STUDENT AGENCY. Autobus je luxusní, s klimatizací, 
TV a WC. Po celou dobu je  na palubě autobusu 
k dispozici stevard/ka. Naše agentura nabízí také 
výhodné letecké spoje. Bližší informace včetně cen 
a přesných jízdních/letových řádů vám rádi poskyt-
neme osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění do národního systému za vás ve 
Velké Británii odvádí hostitelská rodina. Po příjezdu 
je nutné si pro tento účel zařídit tzv. NINo (National 
Insurance Number). 
Před odjezdem do zahraničí doporučujeme sjednat 
si také komerční cestovní pojištění, které obsahu-
je úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za 
škodu. Rádi vám je zajistíme v kterékoliv kanceláři 
STUDENT AGENCY.

Škola
Svůj volný čas můžete využít k návštěvě jazykových 
kurzů, vždy však po domluvě se svou hostitelskou 
rodinou.  

Program Mother’s help je určen ženám, které mají 
velmi dobré zkušenosti s péčí o děti a dobrou 
komunikativní znalost anglického jazyka. Program 
je vhodný např. pro bývalé au pair, ženy s odborným 
pedagogickým vzděláním nebo dlouhodobou praxí 
v oblasti zdravotnictví či školství. 
Program housekeeper je určen ženám, které mají 
zkušenosti s vedením domácnosti a mají dobrou 
znalost angličtiny. V obou případech musí být 
uchazečky aktivní řidičky ochotné ve Velké Británii 
řídit. Rodina po domluvě může poskytnout auto 
i k soukromým účelům. Stejně jako u au pair, i zde 
jsou preferovány nekuřačky. Minimální délka pobytu 
je jeden rok, pobyty na kratší dobu nejsou z důvodu 
požadavků hostitelských rodin možné.
Programy Mother’s help a Housekeeper jsou, na 
rozdíl od au pair pobytu, pracovní programy. Rodina, 
jakožto  zaměstnavatel, bude platit mzdu a z ní odvá-
dět daně, zdravotní a sociální pojištění. Strava a uby-

tování jsou rodinou poskytovány zdarma. Díky této 
skutečnosti budou vaše životní náklady minimální.

Místa pobytu
Hostitelské rodiny se nacházejí v různých lokalitách 
Velké Británie. Většina z nich žije na předměstích 
Londýna nebo v blízkosti velkých měst, často ve 
velkých domech. Umístění přímo v Londýně je spíše 
výjimkou. Hostitelské rodiny mohou být různého 
náboženského vyznání a národnosti. 

Pracovní náplň a pracovní doba
Hlavními činnostmi Mother’s Help jsou péče o děti 
různého věku a domácí práce. Mezi domácí práce 
patří běžná péče o domácnost včetně praní, žehlení, 
úklidu, nakupování a vaření.
Hlavní činností Housekeepera je vedení domácnos-
ti a celková zodpovědnost za její chod. Pracovní 
doba je obvykle 35 až 48 hodin týdně, s nárokem 

Velká británie
preferovaný věk vhodné pro ženy ve věku 25–50 let

jazykové požadavky  komunikativní znalost angličtiny

délka pobytu minimálně 12 měsíců

kapesné odměna cca 120–140 britských liber týdně

cena programu aktuální ceny naleznete na www.pracovnipobyty.cz

Mother’s help 
a housekeeper

 Mother’s help je program vhodný pro zkušené

„Po dvou letech jako au pair jsem se rozhodla 
přimout novou výzvu a stala jsem se Mother’s Help. 
Moje hostitelská maminka na mě spoléhá ve 
všem – od péče o dvojčátka přes nakupování, péči 
o domácnost či třeba zajištění instalatéra. Tato 
práce mě naučila hodně nového a posunula jsem 
se dál. Myslím, že je to i dobrá průprava na vedení 
vlastní domácnosti.”

ohlasy

Martina
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Irsko (irsky Eire), které je pro svou nedotčenou pří-
rodu nazýváno Smaragdový ostrov, je rozděleno na 
dvě části – Severní Irsko, které je součástí Velké 
Británie, a samostatný stát Irsko, který zaujímá pře-
vážnou část ostrova. Irsko má bohatou historii, kte-
rou připomínají na každém kroku zříceniny hradů, 
pevností, opatství, ale také stále živé legendy. 
Většina měst pořádá pravidelně tradiční festivaly, 
trhy a jiné společenské a kulturní akce, kde zní tra-
diční irská hudba a tančí se irské lidové tance. Co se 
týče zdejších obyvatel, stačí jen citovat staré rčení: 
„V Irsku nejsou cizí lidé, pouze přátelé, které jste 
dosud nepotkali.“
Irské rodiny jsou charakteristické větším počtem dětí 
– obvykle mají  tři děti, výjimkou ale nejsou děti čtyři 
nebo pět.  

Charakteristika programu
Hostitelské rodiny od au pair očekávají mírně až 
středně pokročilou znalost anglického jazyka. 
Minimální délka pobytu je 6 měsíců,  optimální doba 
pobytu, kterou rodiny upřednostňují, je 10 – 12 měsí-
ců. 

Hostitelské rodiny se nacházejí po celém území 
Irska, např. na jihu v okolí města Cork, na východě 
v okolí Dublinu či v severozápadním regionu Mayo.

Pracovní doba a volný čas
Au pair v Irsku pracuje maximálně 35 hodin týdně, 
včetně babysittingu. Hostitelské rodiny od au pair 
očekávají pomoc s péčí o děti a jednoduchou pomoc 
v domácnosti. Au pair má nárok minimálně na 
1,5 dne volna týdně a týden placené dovolené po 
šesti měsících pobytu. Za pomoc v rodině dostává 
kapesné minimálně 85 EUR týdně. 

Doprava
Po umístění vám rádi pomůžeme zajistit cenově 
výhodnou letenku do Dublinu či Corku. Bližší infor-
mace vám poskytneme osobně, telefonicky nebo 
e-mailem.

Zdravotní pojištění
Irské hostitelské rodiny zdravotní pojištění za au pair 
nehradí. Před odjezdem do Irska vám doporučuje-
me uzavřít cestovní pojištění pro zahraniční pobyt. 
STUDENT AGENCY nabízí ve spolupráci s pojišťovnou 

preferovaný věk dívky 18–30 let, léto: 20–30 let

jazykové požadavky  komunikativní angličtina

délka pobytu 6–12 měsíců, léto: 3 měsíce

kapesné minimálně 85 EUR týdně

cena programu aktuální ceny naleznete na www.pracovnipobyty.cz

Irsko au pair

ohlasy

Lucie 

„Dobrý den, 

jsem u své hostitelské rodiny sice teprve 
druhým týdnem, ale mohu říct, že stát se 
au pair v Irsku byl nejlepší krok, který jsem 
mohla udělat. Irsko je nádherná země a lidé 
jsou neuvěřitelně milí, dělám velké pokroky 
v angličtině a děti mě milují. Celkově jsem 
velmi spokojená se svojí rodinou a moc se 
těším na Halloween a na Vánoce, které spolu 
strávíme. Už teď vím, že bude velmi těžké se 
s mojí rodinou rozloučit. Moc vám děkuji za 
pomoc při zprostředkování.”

Allianz výhodné pojištění pro pobyt v Irsku. Více infor-
mací o pojištění najdete na straně 37. 

Škola
Hostitelská rodina na jazykové kurzy nepřispívá 
a návštěva kurzů není povinná. Z vlastních zkuše-
ností ale studium všem doporučujeme. Zdokonalíte 
se v anglickém jazyce a najdete si nové přátele. Kurz 
můžete také zakončit jedním z mezinárodně uznáva-
ných certifikátů. 

Letní pobyt v Irsku
V období od června do září je možné vycestovat 
na krátkodobý au pair pobyt v délce tří měsíců. 
Krátkodobý pobyt je z důvodu zájmu ze strany rodin
určen pouze dívkám starším dvaceti let, s komu-
nikativní znalostí angličtiny, řidičským průkazem, 
nekuřačkám.
Příjem přihlášek do letních programů obvykle začíná 
v lednu daného roku. O tyto pobyty je vždy velký 
zájem a jejich kapacita je omezená, proto nenechá-
vejte registraci na poslední chvíli. 
Au pair by si měly být vědomy toho, že v případě 
letního pobytu musí být maximálně flexibilní, pro 
většinu rodin je totiž krátkodobý pobyt nevyhovující.

V Irsku si 
užijete i týden 

placené dovolené 



26 27

Umístění v rámci tohoto programu probíhá na 
irských farmách. Je tedy ideální pro dívky, které mají 
rády přírodu. Náplní práce jsou výhradně péče o děti 
a lehké domácí práce. 
Farmy se nacházejí ve větší vzdálenosti od měst, 
může být tedy složitější navštěvovat jazykové kurzy. 
Rodina vám však s angličtinou ráda pomůže. Pro Iry 
obecně, a na venkově zejména, jsou typické dobré 
rodinné a přátelské vztahy a bohatý společenský 
život, budete mít tedy určitě příležitost potkat spous-
tu nových a zajímavých lidí. Specifickou variantou 
tohoto programu je home and horse, která kombi-
nuje práci au pair s prací s koňmi. Je určena dívkám, 
které se chtějí starat o děti a zároveň zužitkovat své 
zkušenosti s péčí o koně.

Charakteristika programu
Hostitelské rodiny od au pair očekávají mírně až 
středně pokročilou znalost anglického jazyka. 
Minimální délka pobytu je 3 měsíce, vycestovat 
můžete kdykoliv v průběhu roku. Hostitelské rodiny 
se nacházejí na celém území Irska, některé z nich žijí 
i v Severním Irsku, které je součástí Velké Británie. 

Pracovní doba a volný čas
Obvyklá pracovní doba je 35 hodin týdně a je rozlo-
žena do pěti až šesti dní v týdnu, garantován je jeden 
a půl dne volna týdně. Rodina vás navíc může příle-
žitostně požádat o babysitting. Za pomoc v rodině 
dostává au pair týdenní kapesné ve výši 100 EUR, 
ubytování a stravu zdarma.

Doprava
Po umístění vám rádi pomůžeme zajistit ceno-
vě výhodnou letenku do Dublinu či Corku a nalézt 
dopravu z letiště k hostitelské rodině.

Zdravotní pojištění
Hostitelské rodiny au pair nehradí zdravotní pojiště-
ní. Před odjezdem do Irska vám proto doporučujeme
uzavřít cestovní pojištění pro zahraniční pobyt.
STUDENT AGENCY nabízí ve spolupráci s pojišťovnou 
Allianz výhodné pojištění pro pobyt v Irsku, které 
vám rádi zajistíme v našich pobočkách.

Letní pobyty
Program je možné absolvovat i v letním období, je 
však o něj velký zájem a kapacita se rychle vyčer-
pává, proto doporučujeme přihlásit se do programu 
co nejdříve. Registraci otevíráme již v lednu daného 
roku. 

Tento program nabízí ideální spojení jazykového 
kurzu a práce au pair. Jazykové kurzy i hostitelskou 
rodinu vám zajistíme ještě před vaším odjezdem do 
Irska.

Charakteristika programu
Hostitelské rodiny od au pair očekávají středně 
pokročilou znalost angličtiny. Do programu je možné 
se přihlásit v průběhu celého roku, nejkratší pobyt 
může trvat 3 měsíce. Umístění dívek v hostitelských 
rodinách probíhá výhradně v dublinu, kde se nachá-
zí jazyková škola, a v blízkém okolí.
Dublin je hlavní a největší město Irska. Najdete zde 
nespočet pamětihodností – katedrálu Christ Church, 
Dublinský hrad, katedrálu sv. Patrika a další.

Pracovní doba a volný čas
Pracovní doba au pair  je 30–35 hodin a je rozložena 
tak, aby umožnila návštěvu jazykových kurzů. Volno 
mají au pair obvykle o víkendu. Odměnou za práci je 
týdenní kapesné ve výši minimálně 80 EUR.

Doprava
Cestu k hostitelské rodině si hradí au pair sama. 
V kancelářích STUDENT AGENCY vám zajistíme 

cenově výhodnou letenku do Dublinu. Bližší informa-
ce, včetně přesných cen, vám rádi poskytneme na 
předodletové schůzce.

Zdravotní pojištění
Odhlásit se ze zákonného zdravotního pojištění v ČR 
je možné pouze za předpokladu, že do zahraničí 
odjíždíte minimálně na 6 měsíců nepřetržitě. V tako-
vém případě je nutné, abyste si zajistila pojištění 
pro zahraniční pobyt. Komplexní cestovní pojištění 
doporučujeme i v případě krátkodobějších pobytů.  
STUDENT AGENCY nabízí ve spolupráci s pojišťovnou 
Allianz výhodné pojištění pro au pair pobyt v Irsku. 
Více informací naleznete na straně 37.

Škola
Školné hradíte již při registraci do programu, hosti-
telské rodiny na školu nepřispívají. Výuka probíhá  
obvykle dvě odpoledne v týdnu. Ve třídě je maximálně 
15 studentů. V ceně kurzu jsou učebnice a studijní 
pomůcky, přístup na internet a program pro volný čas.
Návštěva jazykových kurzů vám určitě přinese nejen 
zdokonalení se v oblasti anglického jazyka, ale i spous-
tu přátel z různých koutů světa.

Irsko
preferovaný věk dívky 18–25 let včetně, léto: 19–25

jazykové požadavky  komunikativní angličtina

délka pobytu od 3 měsíců celoročně

kapesné minimálně 80 EUR týdně

cena programu aktuální ceny naleznete na www.pracovnipobyty.cz

preferovaný věk dívky 18–27 let

jazykové požadavky  komunikativní angličtina

délka pobytu 3–12 měsíců

kapesné minimálně 100 EUR týdně

cena programu aktuální ceny naleznete na www.pracovnipobyty.cz

agri homestudium
a au pair

au pair 
na farmě v irsku

ohlasy

Hedvika

„Dobrý den, 

pobyt je více než skvělý, užívám si Irska, nových 
lidí a skvělých možností! Jsem nadšena, že 
se mi podařilo uskutečnit jeden z mých snů 
a můžu si tak svůj nekonečný seznam zkrátit 
o jednu položku.”

umístění 

v Dublinu

ohlasy

„Zdravím z Dublinu! 

Je to tady fajn. Musím říct, že lepší rodinu 
jsem si vybrat snad ani nemohla ☺. Po 
většinu času se starám o nejmladší holčičku 
(2 roky), takže se rozhodně nenudím. Irsko 
se mi moc líbí, už jsem byla na několika 
výletech a těším se na další. Mám tu 
kamarády z celého světa, se kterými jsou 
výlety po okolí mnohem větší zábava. Poma-
lu si i začínám zvykat na proměnlivé irské 
počasí.”

Radka

Život na farmě nabízí různá dobrodružství,
která ve městech 

nezažijete.
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Francie je považována za zemi „dobrého vkusu“.
Elegantní móda, nezaměnitelná atmosféra kaváren 
a restaurací s výtečnou kuchyní, vína a sýry, to vše je 
pro Francii typické. Najdete zde historické památky, 
přírodní zajímavosti, světově proslulá lyžařská 
střediska i zábavní parky. Hlavní město Paříž je 
jedním z nejoblíbenějších míst turistů z celého světa. 

Belgie, přesněji řečeno Belgické království, je 
federativní konstituční monarchie. Její metropole  
Brusel je metropolí celé Evropské unie. Zdejší paláce 
a radnice vypovídají o bohatství a dlouhé historii 
města. Belgie učaruje zelení, množstvím jezer a lesů. 
Je rájem pro vyznavače cyklistiky i pěší turistiky. 
Prameny uvádějí, že právě zde vznikly celosvětově 
oblíbené hranolky. Z hlediska jazyka je Belgie 
nejednotná. Převládá zde nizozemština (vlámština), 
následovaná francouzštinou a němčinou. 

Charakteristika programu
Podmínkou pro au pair pobyt v obou zemích je 
ukončené středoškolské vzdělání (maturita).
Zájemkyně o au pair pobyt v Belgii musí doložit 
řidičský průkaz. Rodiny v severní části Belgie oče-
kávají aktivní znalost angličtiny a předpokládají, 
že se au pair bude učit jejich rodný jazyk, vlámšti-

nu. Naopak rodiny v jižní části země vyžadují aktiv-
ní znalost francouzštiny.
Do Belgie můžete vycestovat pouze na 12 měsíců,
o kratší pobyty není ze strany hostitelských rodin 
zájem. 

Pracovní doba a volný čas
Ve Francii i Belgii au pair pracuje maximálně 
30 hodin týdně. Rodina vás může požádat dvakrát 
až třikrát do týdne o babysitting. V obou zemích máte 
nárok na 2 dny volna týdně. Po 6 měsících získá 
au pair ve Francii nárok na 1 týden placené dovole-
né. Při ročním pobytu ve Francii i Belgii má au pair 
nárok na dva týdny dovolené.  

Kapesné
Minimální kapesné je stanoveno francouzskými záko-
ny na 70 EUR týdně. STUDENT AGENCY garantuje 
kapesné 80 EUR týdně, tj. 320 EUR měsíčně. I v Belgii 
stanoví kapesné zákon a jeho výše je 450 EUR měsíč-
ně. Rodiny zde přispívají au pair také na výdaje za 
telefon do výše 20 EUR měsíčně.

Doprava
Do Francie i Belgie můžete využít  luxusní autobuso-
vou linku STUDENT AGENCY. Naše agentura nabízí 

také letecké spoje. Dopravu belgické rodiny zpětně 
proplácejí.

Zdravotní pojištění

Francie
Ve Francii nehradí hostitelské rodiny au pair pojiště-
ní. Doporučujeme uzavřít na dobu pobytu v zahraničí 
komerční pojištění. Pojištění do zahraničí vám rádi 
zajistíme v kterékoliv kanceláři STUDENT AGENCY. 
Více informací najdete na straně 37. 

belgie
Hostitelské rodiny au pair pojištění proplácí na konci 
pobytu.

Škola
Podle francouzských i belgických zákonů je návštěva 
kurzů pro au pair povinná s výjimkou letních pobytů. 
Ve Francii si školu au pair většinou financují sami. 
Kurz můžete zakončit některou z mezinárodně uzná-
vaných zkoušek. Ceny kurzů se odvíjejí od kvality 
školy a počtu hodin týdně. Rodiny v severní části 
Belgie předpokládají, že budete mít zájem o výuku 
vlámštiny, v jižní části pak výuku francouzštiny. 
Belgické rodiny hradí školné do výše 150 EUR.

Francie a belgie
věk Francie: dívky 18–28 let, chlapci 20–26 let, léto: dívky 20–28 let; Belgie: dívky 18–25 let

jazykové požadavky Francie: aktivní znalost francouzštiny; Belgie: aktivní znalost francouzštiny + základ-
ní znalost angličtiny nebo komunikativní angličtina

délka pobytu Francie: dívky 6–24 měsíců, chlapci 12–24 měsíců; léto: dívky 3 měsíce; Belgie: dívky 12 měsíců

škola Belgie: návštěva kurzu je povinná, kurzy hradí hostitelská rodina;
Francie: návštěva jazykového kurzu je povinná, kurzy si au pair hradí sama

kapesné Francie: minimálně 320 EUR měsíčně; Belgie: minimálně 450 EUR měsíčně

doprava Belgie: proplácena hostitelskou rodinou

cena programu aktuální ceny naleznete na www.pracovnipobyty.cz

„Působím jako au pair v Paříži, kde bydlím 
přímo naproti Eiffelově věži. Můj pobyt trvá již 
devět měsíců a jsem velice spokojená, ačkoliv 
pro mne začátky byly velice těžké. Starám se 
totiž o dvanáctiletou holčičku, která je těžce 
mentálně postižená a má nemalé problémy 
i po fyzické stránce. Získala jsem neocen-
itelné životní zkušenosti, naučila jsem se být 
velice trpělivá (tato vlastnost mi předtím snad 
úplně chyběla) a určitě se prohloubila i moje 
schopnost empatie. Máme před sebou ještě 
šest měsíců, na které se těším.”

ohlasy

Markéta

umístění 
v Paříži

au pair



30 31

Holandsko, či přesněji Nizozemsko, je pro mladé 
lidi velmi atraktivním cílem. Holanďané jsou proslu-
lí svými liberálními názory, metropole Amsterodam 
je městem mladých a těch, kdo mladí zůstávají. 
Vyznačuje se pohodovou atmosférou, nabízí příle-
žitost ke skvělým nákupům a nespočet restaurací 
všech světových kuchyní. Nejoblíbenějším doprav-
ním prostředkem je v Holandsku jízdní kolo – na kole 
se jezdí v každém počasí a tento dopravní prostře-
dek využívá i královna. I au pair jezdí často s dětmi 
na výlety na kole, je proto důležité, aby jízdu na kole 
ovládala. Můžete se těšit na typické vodní kanály, 
tzv. grachty, větrné mlýny, skvělé holandské sýry, 
typické dřeváky, tulipány, díla světoznámých umělců 
i unikátní přírodu.

Charakteristika programu 
Hostitelské rodiny očekávají od au pair aktivní zna-
lost angličtiny. Au pair pouze se znalostí němčiny 
požaduje jen cca 10 % rodin. Minimální délka pobytu 
je půl roku, většina rodin však preferuje au pair na 
8 měsíců a déle. Maximální délka pobytu je 1 rok. 
Časté je umístění v Amsterodamu, Rotterdamu či 
Haagu, výjimkou však nejsou ani menší města a ves-
nice.

Pracovní doba a volný čas
Pracovní doba je zpravidla 25–30 hodin týdně.
Rodina může au pair požádat dvakrát až třikrát 
týdně o babysitting. Odměnou za práci je minimálně 
300 EUR měsíčně, rodina dále přispívá au pair na 
výdaje na telefonování do výše 10 EUR.
Au pair má nárok minimálně na dva volné dny týdně 
a 2 týdny dovolené během svého ročního pobytu. 
Termín dovolené je dohodnut individuálně s hosti-
telskou rodinou.  

Doprava 
Většina au pair cestuje naší linkou STUDENT 
AGENCY, v případě, že preferujete leteckou dopra-
vu, rádi vám pomůžeme zajistit cenově výhodnou 
letenku. Bližší informace včetně cen a přesných 
jízdních/letových řádů vám rádi poskytneme osob-
ně, telefonicky nebo e-mailem.

Zdravotní pojištění
Hostitelská rodina proplácí au pair základní zdravot-
ní pojištění po celou dobu pobytu v Holandsku. Ve 

věk dívky 18–30 let včetně

jazykové požadavky komunikativní angličtina, výjimečně komunikativní němčina

délka pobytu dívky 6–12 měsíců, chlapci 12 měsíců

kapesné minimálně 300 EUR měsíčně + 10 EUR měsíčně na výdaje za telefonování

zdravotní pojištění hradí hostitelská rodina

cena programu aktuální ceny naleznete na www.pracovnipobyty.cz

STUDENT AGENCY vám v případě zájmu rádi zajis-
tíme cenově výhodné cestovní připojištění Allianz. 
Více informací najdete na straně 37.

Škola
Přestože se Holanďané učí angličtinu a němčinu ve 
škole, doma komunikují převážně svým mateřským 

jazykem. I když návštěva kurzů není pro au pair 
povinná, předpokládá se zájem o výuku holandštiny 
a rodiny přispívají na školné až do výše 320 EUR. 
V každém větším městě je k dispozici celá řada 
jazykových škol. 

holandsko

„Zdravím STUDENT AGENCY, 

léto strávené v Holandsku bylo jedním z nejlepších. Užívala jsem si každý den svého pobytu. Nádherná 
země, příjemní lidé a pohodová atmosféra. S rodinou Van Bommel jsem byla velmi spokojená – jsou 
příjemní a milí, otevření, v rodině panuje domácí milující atmosféra a po chvíli jsem se cítila jako jeden ze 
členů rodiny. Rozvrh byl vždy přesně daný, ale dalo se vždy domluvit dopředu, když jsem chtěla například 
celý víkend volno (když jsem jela na výlet) a nebyl nikdy problém. Po celou dobu pobytu mě podporovali 
v poznávání Holandska, cestování, radili. S rodinou jsem strávila i pěknou týdenní dovolenou ve Francii.”

ohlasy

příspěvek 
na jazykový kurz, 
2 týdny dovolené

au pair

Hana
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po půl roce nárok na 1 týden dovolené, v Itálii na 
2 týdny placené dovolené ročně. 

Kapesné
Kapesné se odvíjí od počtu odpracovaných hodin. 
Minimální výše kapesného ve Španělsku i Itálii je 
280 EUR měsíčně za 30–35 hodin týdně.

Doprava
Do Itálie můžete využít naši luxusní autobuso-
vou linku STUDENT AGENCY. Dopravu do Itálie 
i Španělska vám pomůžeme zajistit v našich kance-
lářích. Bližší informace včetně cen a přesných jízd-
ních/letových řádů vám rádi poskytneme osobně, 
telefonicky nebo e-mailem.

Zdravotní pojištění
Hostitelské rodiny nehradí au pair zdravotní pojištění. 
Před odjezdem do zahraničí rozhodně doporučujeme 
uzavřít na dobu pobytu komerční pojištění. STUDENT 
AGENCY nabízí ve spolupráci s pojišťovnou Allianz 
výhodné dlouhodobé pojištění. Pojištění vám rádi 
zajistíme v kterékoliv kanceláři STUDENT AGENCY. 
Více informací naleznete na straně 37.

Škola
Návštěva školy není ve Španělsku ani v Itálii povinná 
a au pair si jazykové kurzy hradí sama. Díky škole se 
však zdokonalíte v jazyce a najdete nové kamarády, 
určitě vám tedy její návštěvu doporučujeme. S výběrem 
vhodné školy vám pomůže hostitelská rodina.

Letní pobyty ve Španělsku a Itálii
V období od června do září je možné vycestovat 
na krátkodobý au pair pobyt. Registraci do letních 
programů zahajujeme v lednu a uzávěrky přihlášek 
probíhají často již v březnu, neboť kapacita letních 
programů je omezená.
Rodiny upřednostňují dívky starší 20 let, s komuni-
kativní znalostí italštiny nebo španělštiny, řidičským 
průkazem a nekuřačky. Velkou výhodou je dobrá 
znalost anglického jazyka. V případě letního pobytu 
musí být au pair maximálně flexibilní, neboť většina 
rodin preferuje au pair, které mohou vycestovat na 
delší dobu. 

Je těžké rozhodnout, co mladé lidi na španělsku 
láká nejvíce: požitek ze skvělé kuchyně, teplé podne-
bí, proslulý noční život, umění se bavit či odpolední 
siesta. Najít Španěla, který je nespolečenský a volné 
večery tráví doma u televize, je prakticky nemožné. 
Španělé jsou otevření, upřímní a v žádném přípa-
dě se nenechají stresovat časem. Vždyť „mañana“ 
znamená udělám to zítra, za týden anebo za měsíc. 

Také itálie je proslulá svou kuchyní. Pizza tu existuje 
ve všeh formách a velikostech, stejně jako těstovino-
vé pokrmy. Zcela jedineční jsou i samotní Italové – 
sebevědomí a otevření. Najdete zde nejvíce památek 
UNESCO v Evropě. Za zmínku stojí určitě Benátky – 
město postavené na kůlech a propojené nesčetnými 
kanály. Na své si přijdou i vyznavači přírody – Alpy 
jsou rájem pro lyžaře, horolozce a milovníky pěší 
turistiky. Národním sportem číslo jedna je fotbal, 
hraje se téměř kdekoliv.

Charakteristika programu
Španělské hostitelské rodiny očekávají od au pair 
aktivní znalost španělštiny, italské rodiny předpo-
kládají komunikativní italštinu. Pokud jste si zatím 
osvojily jen základy těchto řečí, bude od vás očeká-
vána pokročilá znalost angličtiny. Nedoporučujeme 
cestovat do Španělska nebo Itálie pouze se znalostí 
angličtiny, neboť malé děti umí jen španělsky/ital-
sky, angličtinu se učí až ve škole. 
V průběhu roku au pair odjíždí do těchto zemí na 
dobu 6–12 měsíců. Většina hostitelských rodin  
upřednostní au pair na dobu jednoho roku. V létě je 
do obou zemí možné vycestovat na 3 měsíce.

Pracovní doba a volný čas
Obecně platí, že au pair ve Španělsku a Itálii pra-
cuje 30–35 hodin týdně. Rodina vás může požádat 
dvakrát až třikrát do týdne o babysitting. Zaručen je 
alespoň 1 celý volný den v týdnu. Ve Španělsku máte 

Španělsko a Itálie
věk Španělsko: dívky 18–28 let (Mallorca 30 let), léto 20–28 let; Itálie: dívky 18–30 let, 

léto 20–28 let

jazykové požadavky  Španělsko: komunikativní španělština nebo komunikativní angličtina v kombinaci se
základy španělštiny; Itálie: komunikativní italština nebo komunikativní angličtina se
základy italštiny

délka pobytu 6–12 měsíců, léto 3 měsíce 

kapesné minimálně 280 EUR měsíčně 

cena programu aktuální ceny naleznete na www.pracovnipobyty.cz

„Hola, Student Agency!! 

Zdravím ze slunného Španělska! Bydlím 
v Barceloně, takže mi opravdu nic nechybí. 
Moře, pláže, město. Rodinka je skvělá, moc 
mi pomáhají a jsou velmi, velmi otevření 
a přátelští. Ostatně jako všichni Španělé! 
S dětmi je vše také v pořádku, užíváme si 
plno zábavy, jsou aktivní, takže se vážně ne-
nudíme!”

ohlasy

Kateřina 

týden placené 
dovolené

au pair
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Obě země jsou velmi oblíbeným místem českých 
au pair. Podobná mentalita a malá vzdálenost jsou 
dobrými předpoklady pro vaši rychlou aklimatizaci.
Díky pobytu v těchto zemích se naučíte jeden ze 
světových jazyků, který je nejrozšířenějším prvním 
jazykem v Evropské unii.
K největším lákadlům Rakouska patří určitě Alpy, 
kam každoročně přijíždí tisíce turistů z celého 
světa. Kulinářské speciality jako Wiener Schnitzel 
a Apfelstrudel jistě není ani potřeba překládat.
Německo vyznává zdravý životní styl, oblíbené jsou 
zde ale i klobásy či "eintopf". Německo se také pyšní 
rozsáhlým kulturním dědictvím – kdo by neznal díla 
Bacha, Beethovena, Goetheho a dalších.

Charakteristika programu
Většina rodin požaduje pobyt na 1 rok. Je možné 
vycestovat i na 6 měsíců, ale tato délka pobytu je 
ze strany hostitelských rodin mnohem méně žádaná 
a proces umístění tak trvá obvykle déle. Pro obě 
země je nezbytná aspoň mírně pokročilá znalost 
němčiny, je nutné doložit doklad o maturitní nebo 
jiné zkoušce z němčiny.

Pracovní doba a volný čas
Au pair v Německu obvykle pracuje 30 hodin týdně, 
v Rakousku 25 hodin týdně. Rodina vás také může 
požádat dvakrát až třikrát týdně o babysitting. 
Au pair má nárok minimálně na dva dny volna každý 
týden. Během ročního pobytu má au pair v Německu 
právo na čtyři týdny placené dovolené, v Rakousku 
na týdnů pět. Termín dovolené si dohodnete 
individuálně s rodinou.

Kapesné
Kapesné v obou zemích je stanoveno zákonem. 
Měsíční minimální kapesné v Německu je 260 EUR, 
v Rakousku 494,14 EUR. 

Doprava
Cestu si au pair hradí sama. V Něměcku rodiny po 
ukončení pobytu au pair na dopravu přispívají. Využít 
může naší autobusovou linku STUDENT AGENCY. 
Naše agentura nabízí také výhodné letecké spoje. 

Zdravotní pojištění
Německo
Povinností hostitelské rodiny je hradit au pair pojiš-
tění po celou dobu pobytu. Pojištění zahrnuje ošetře-
ní u lékaře, standardní ošetření v nemocnici, úrazové 
pojištění, přepravu pacienta, první pomoc a jiné.  

Rakousko
Hostitelské rodiny nejsou povinné hradit au pair zdra-
votní pojištění. Ve STUDENT AGENCY vám rádi zajis-
tíme výhodné pojištění pro au pair. Více informací 
o zdravotním pojištění najdete na straně 37.

Škola
v Německu je návštěva jazykových kurzů nepovinná 
a rodiny na ně většinou přispívají 50 EUR měsíčně 
po dobu kurzu. 
v Rakousku jsou jazykové kurzy nepovinné a hostitel-
ské rodiny hradí au pair 50 % ceny kurzů. Kurzy nebý-
vají finančně náročné, jejich výše závisí na kvalitě 
školy, typu kurzu a počtu hodin týdně.

Nejčastější místa pobytu
Německo
Největší výběr hostitelských rodin nabízíme v okolí 
Kolína, Frankfurtu, Stuttgartu a Mnichova. Naopak 
zřídka naše au pair cestují do východní části Německa, 
kde je podstatně nižší počet hostitelských rodin.

Rakousko
K nejčastějším místům pobytu au pair patří vesnice 
nebo menší města v okolí měst Linz a Vídeň.

Letní pobyt v Německu a Rakousku
V období od června do září je možné vycestovat 
na krátkodobý au pair pobyt, který je z důvodu 
zájmu ze strany rodin určen pouze dívkám. 
Rodiny upřednostňují dívky starší dvaceti let, 
s komunikativní znalostí němčiny, řidičským 
průkazem a nekuřačky. V případě letního pobytu 
může být případná výměna rodiny složitá z důvodu 
nízkého počtu rodin, které akceptují au pair na 
krátkou dobu. 

věk Německo: dívky 18–30 let včetně, chlapci 20–30 let, léto: dívky 20–30 let; 
Rakousko: dívky 18–27 let, léto: dívky 20–27 let včetně

jazykové požadavky komunikativní znalost němčiny (na úrovni střední školy)

délka pobytu 6–12 měsíců, léto 3 měsíce

kapesné Německo minimálně 260 EUR měsíčně; Rakousko 494,14 EUR měsíčně

cena programu aktuální ceny naleznete na www.pracovnipobyty.cz

Německo a Rakousko

„Dobrý den, 

posílám pozdrav z rakouského Linze. Bydlím tu ve velkém domě se zahradou a bazénem. Vše kousek od centra. Rodina 

má tři kluky ve věku od 6 do 10 let. Nejvíce času ovšem trávím s tím nejmladším. Ve čtvrtek odjíždíme do Klagenfurtu 

k jezeru, kde bydlí dědeček a babička. Všichni se už moc těšíme. Také se už těším na jazykový kurz, který mi rodina 

zařídila od září. Děkuji za pomoc s hledáním rodiny, jsem tu spokojená.”

„Zdravím, 

bydlím v krásném, historickém malém městečku zvaném Hameln, které je proslulé legendou o Krysaři. Starala jsem se 

o tři děti (8, 6 a 5 let). S výběrem rodiny jsem byla naprosto spokojená, děti byly jako typické děti ☺. Někdy naprosto su-

prové, milé a hodné, a někdy to bylo trošku těžší. Oba rodiče jsou taky moc milí, neměli problém s tím, když jsem si k nám 

pozvala kamarády apod. Třikrát týdně jsem navštěvovala jazykovou školu. Můj sedmiměsíční pobyt mi  hodně dal, nejen, 

že se o dost zlepšila má němčina, ale také nové přátelé, zážitky z cestování a taky řadu nových zkušeností. Děkuji moc 

Student Agency za počáteční (velmi rychlé) vyřizování a možnost takhle vycestovat.”

Veronika, Rakousko

Petra, Německo

ohlasy

příspěvek na jazykový kurz, min. 4 týdny dovolené

au pair
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Norsko je zemí horských masivů, fjordů a ledovců. 
Najdete zde nejsevernější bod evropské 
pevniny – Nordkapp (Severní mys). Norové jsou proslulí 
svým blízkým vztahem k přírodě. Ropa, zemní plyn 
a ryby ze Severního moře, lesy, turistický ruch a vodní 
elektrárny přispívají k tomu, že je Norsko jednou 
z nejbohatších zemí světa. 

Charakteristika programu
Hostitelské rodiny v Norsku od au pair očekávají komu-
nikativní znalost angličtiny. Přestože rodiny nepožadují 
znalost norštiny, předpokládá se váš zájem naučit se 
tento jazyk. Členové rodiny mezi sebou hovoří běžně 
norsky. Maximální délka pobytu v Norsku jsou 2 roky. 
Čekání na umístění může být záležitostí i 3–4 měsí-
ců, proto doporučujeme vyřizovat pobyt s dostatečným 
předstihem. Dívka musí být nekuřačka a řidička.

Pracovní doba a volný čas
Au pair pracuje 25–30 hodin týdně. Rodina vás může 
požádat až třikrát do týdne o babysitting. Rodina zaru-
čuje dívce 1 celý volný den v týdnu, z toho dvakrát 
do měsíce volnou neděli. Během ročního pobytu má 
au pair nárok na 25 dní dovolené.

Kapesné
Minimální měsíční kapesné je 5200 norských korun 
a je daněno ve výši cca 20 %. Výši kapesného stano-
vuje zákon. 

Doprava
Hostitelská rodina hradí au pair dopravu zpět domů 
po dokončení pobytu. Do Norska můžete využít naši 
luxusní autobusovou linku STUDENT AGENCY. Naše 
agentura nabízí také výhodné letecké spoje. Bližší 
informace včetně cen a přesných jízdních/letových 
řádů vám rádi poskytneme osobně, telefonicky nebo 
e-mailem.

Zdravotní pojištění
Hostitelská rodina nehradí au pair zdravotní připo-
jištění, je však registrována v národním pojišťovacím 
systému. Doporučujeme zařídit si komplexní cestovní 
a úrazové pojištění na celou dobu pobytu. 

Škola
Studium mateřského jazyka hostitelské rodiny a poro-
zumění mu vám velmi usnadní komunikaci s rodinou 
a aklimatizaci. V Norsku hradí školu hostitelská rodi-
na do výše 7 800 NOK.

Registrace
Po příjezdu do Norska je třeba nahlásit se na pří-
slušných úřadech. Hostitelská rodina i naše partner-
ská agentura vám bude při registraci a při jednáních 
s úřady nápomocná.

Finsko je zemí tisíců ostrovů a jezer. Kromě nich 
krajině dominují rozsáhlé lesy. Čtvrtina finského 
území leží za polárním kruhem a díky tomu 
zde můžete zažít „půlnoční Slunce“. K životu 
každého Fina neodmyslitelně patří sauna; mnoho 
hostitelských rodin má saunu přímo v domě. 
Typickou součástí finské kuchyně jsou ryby a mléčné 
výrobky, servíruje se zde také sobí nebo losí maso. 

Charakteristika programu
Hostitelské rodiny očekávají komunikativní zna-
lost angličtiny (děti se po vinně učí anglicky již 
od malička) a zájem naučit se místní jazyk, kte-
rým mezi sebou komunikuje hostitelská rodina.  
Požadovaná délka pobytu je jeden rok. Čekání na 
umís tění může být zá le ži tostí 3–4 mě síců, a proto 
do po ru čujeme vy ři zo vat tento au pair pobyt s dosta-
tečným předsti hem. Dívka musí být nekuřačka.

Pracovní doba a volný čas
Pracovní doba au pair je 25 až 30 ho din týdně. 
Ro dina může au pair požádat také o babysitting. 
Au pair má nárok na jeden celý volný den v týdnu 
a během ročního pobytu vzniká nárok na jeden 
tý den do vo lené.

Kapesné
Minimální kapesné ve Finsku je 280 EUR měsíčně 
za 30 odpracovaných hodin týdně. Výši kapesného 
určuje rodina. 

Doprava
Autobusový spoj do Finska nenabízíme. Velice rádi 
vám však zajistíme letenku. Bližší in for mace včetně 
cen a letových řádů vám rádi po skyt neme osobně, 
te le fo nicky nebo e-mailem.

Zdravotní pojištění
Hostitelská rodina není povinna hradit au pair zdra-
votní pojištění. Ve STUDENT AGENCY vám rádi zajistí-
me pojištění Allianz na celou dobu pobytu. Podrobné 
informace naleznete na straně 37.

Škola
Návštěva kurzů je nepovinná, hostitelské rodiny však 
kurzy au pair hradí. Ve Finsku jsou dva úřední jazyky 
– finština a švédština. Au pair si tedy může vybrat, 
zda bude navštěvovat kurz finštiny nebo švédštiny.

věk dívky 18–28 let včetně

jazykové požadavky komunikativní angličtina

délka pobytu 12 měsíců

kapesné od 280 EUR měsíčně

škola hostitelská rodina přispívá na jazykový kurz 

cena programu aktuální ceny naleznete na www.pracovnipobyty.cz

Finsko Norsko

věk dívky 18–26 let včetně

jazykové požadavky komunikativní angličtina

délka pobytu 9–24 měsíců

kapesné minimálně  5200 norských korun měsíčně

škola kurz norštiny hradí rodina

cena programu aktuální ceny naleznete na www.pracovnipobyty.cz

„Posílám pozdravení z Tampere! 

Z Finska jsem úplně nadšená od té doby, co 
jsem vystoupila z letadla. Je to moc krásná 
země. Bydlím u velice společensky aktivní 
rodiny a za ty tři týdny, co jsem tady, už 
jsem stihla navštívit Helsinky, jazzový fes-
tival, koncert filharmonického orchestru, 
všechna známá místa v Tampere, posilovnu, 
milionkrát saunu, hokejové utkaní a taky 
bary. Děti jsou moc hodné. Chlapeček má 
pět měsíců a holčička 5 let. Zatím na ně 
mluvím anglicky, ale doufám, že brzy začnu 
hovořit plynně finsky.” 

ohlasy

Kristyna 

au pairau pair

„Už je to měsíc, co jsem v Arne a musím říct, že 
nebylo těžké adaptovat se s touto rodinou. S dět-
mi jsme si našli cestu, jak spolu komunikovat. 
Já se za měsíc naučila pár důležitých slovíček 
a v poslední době si s Ingrid vykládáme přes 
Google překladač, což byl můj nápad ☺. Takže 
zatím jsem spokojena, zvláště s tím nádherným 
výhledem na západy slunce. O zážitky ovšem 
není nouze! Ha det bra!”

ohlasy

Jana



3938

Vulkanicky aktivní Island leží u hranice severního 
polárního kruhu a přezdívá se mu země ohně a ledu. 
Díky své poloze mohou Islanďané vidět polární záři 
a zažít polární den a noc. Počasí je velmi rozmanité 
a rychle a nečekaně se mění. Na čistých ledovcových 
řekách najdete krásné vodopády a množství jezer 
ledovcového původu. Díky sopečné činnosti se 
může Island chlubit gejzíry a teplými termálními 
prameny, které jsou častým místem odpočinku 
místních obyvatel. Naprostá většina Islanďanů žije 
ve městech, ale hostitelské rodiny jsou i v méně 
obydlených oblastech. 
Vzhledem k tomu, že Island je ostrov, jsou hlavním 
bodem jídelníčku ryby, oblíbené jsou zde i mléčné 
výrobky. Nejen díky stravě, ale i sportu, který 
provozují všichni a v každém věku, jsou Islanďané 
velmi zdravý národ. 

Charakteristika programu
Většina hostitelských rodin z Islandu hledá au pair na 
dobu jednoho roku, s minimálně komunikativní zna-
lostí angličtiny (znalost angličtiny je na Islandu běžná, 
i když není úředním jazykem). Minimální délka pobytu 
je 6 měsíců, rodiny však upřednostňují uchazečky, 
které se rozhodnou setrvat na Islandu déle. Rodiny 
na Islandu mají 2–3 děti, ale výjimkou nejsou ani 
rodiny s 4–5 dětmi. Úředním jazykem je islandština 
a znaková řeč.

Pracovní doba a volný čas
Au pair na Islandu pracuje průměrně 30 hodin týdně. 
Součástí práce au pair je také příležitostný večerní 
babysitting dvakrát či třikrát týdně. Během týdne má  
au pair nárok na 2 dny volna týdně a po 6 měsících 
pobytu na týden placené dovolené. Minimální kapes-
né, které au pair na Islandu dostává, je 12 500 ISK 
za týden, za již zmíněných 30 pracovních hodin. Výši 
kapesného určuje rodina.

Doprava
Hostitelská rodina přispívá na dopravu po ukončení 
pobytu trvajícího minimálně 6 měsíců. Na předodle-
tové schůzce vám rádi zajistíme letenku. Bližší infor-

mace včetně cen a letových řádů vám rádi poskytne-
me osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Zdravotní pojištění
Je třeba, aby si au pair na dobu prvních 6 měsíců 
pobytu zařídila pojištění, na které některé hostitel-
ské rodiny přispívají. Po uplynutí této doby je au pair 
přihlášena automaticky k islandskému zdravotnímu 
systému. I přesto však doporučujeme mít nadále 
zajištěno komerční pojištění. 
Ve STUDENT AGENCY vám rádi zařídíme výhodné 
pojištění pro au pair. Více informací o zdravotním 
pojištění najdete na straně 37.

Škola
Na Islandu je návštěva jazykových kurzů nepovinná 
a rodina na ně většinou nepřispívá. I když podmínkou 
programu není znalost islandštiny, předpokládá se, 
že si v průběhu pobytu osvojíte alespoň její základy.

Island

věk dívky 18–27 let; chlapci 20–25

jazykové požadavky komunikativní angličtina

délka pobytu od 6 měsíců 

kapesné 12 500 ISK týdně

cena programu aktuální ceny naleznete na www.pracovnipobyty.cz

ohlasy

„Vydat se na Island vypadá zatím jako 
nejlepší rozhodnutí v mém životě. Z okna 
svého pokoje vidím vodopád, který posílám 
na fotce, a pohled na vesničku, která je mým 
novým domovem. První týden měl tatínek do-
volenou, tak mi ukázali většinu zajímavých 
míst východního Islandu a navíc tu probíhal 
svátek, tak jsem poznala i většinu jeho přátel. 
A ani jazyková bariéra se nějak zásadně ne-
projevuje. Přesto, že prcek anglicky neumí, už 
zvládám některé islandské věty a rozumíme si 
myslím obstojně. Všichni ostatní umí anglicky. 
Bohužel všudypřítomná globalizace smazává 
většinu kulturních rozdílů, ale nějaké drob-
nosti se najdou. Jednou větou: Je to tu prostě 
skvělé! Bless bless.”

Michala

V ČR za své zaměstnance odvádí zákonné zdravotní 
pojištění zaměstnavatel. Pokud studujete či jste regis-
trována na úřadu práce, platí za vás pojištění stát. 
Au pair má v případě pojištění dvě možnosti.    

1. zahraniční pobyt delší než 6 měsíců dává možnost 
vyvázat se z povinnosti hradit pojistné v ČR. Je třeba 
počítat s tím, že nebudete mít v ČR v případě návštěvy 
nárok na lékařskou péči. V takovém případě je nutné 
sjednat si před odjezdem do zahraničí komerční ces-
tovní pojištění. Protože si uvědomujeme, že mladí 
lidé nemají obvykle mnoho finančních prostředků, 
nabízíme ve spolupráci s pojišťovnou Allianz výhodné 
dlouhodobé pojištění. 
Pojištění Allianz vám rádi zajistíme na počkání 
v každé kanceláři STUDENT AGENCY před odjezdem 
do zahraničí. Po návratu ze zahraničí může vaše 
zákonná zdravotní pojišťovna požádat o potvrzení 
o pojištění na  dobu pobytu v zahraničí. V některých 
zemích hradí zdravotní pojištění hostitelská rodina. 

2. druhou možností je hradit si nadále v ČR pojist-
né jako samoplátce a vycestovat do zahraničí 
s evropským průkazem zdravotního pojištění (karta 
EHIC). Na základě tohoto průkazu máte nárok na 
poskytnutí nezbytně nutné lékařské péče. Nevýhodou 
je skutečnost, že v případě čerpání zdravotní péče 
v zahraničí musíte hradit stejnou spoluúčast jako 
místní pojištěnci a ta může být poměrně vysoká. 

V případě, že budete hostitelskou rodinou přihláše-
na do zdravotního systému jiné členské země EU, je 
třeba tuto skutečnost oznámit české zdravotní pojiš-
ťovně.

všem našim klientům doporučujeme také uzavřít 
pojištění na storno pobytu. podrobné informace 
k pojištění vám sdělíme při registraci do programu. 

cestovní pojištění do zahraničí pro klienty z ČR
1. Rozsah krytí a pojistné částky
léčebné výlohy v zahraničí
ambulantní lékařské ošetření bez omezení
léky a další zdravotnický materiál bez omezení
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice bez omezení
léčba, diagnostika, operace bez omezení bez omezení
činnost záchranných sborů a horské služby bez omezení
akutní zubní ošetření 10 000 Kč
transport nemocného do ČR, repatriace bez omezení
výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci bez omezení
ubytování blízké osoby při hospitalizaci 
pojištěného

max. 5 dní            
2 000 Kč/den

pojištění rizik souvisejících s terorismem    
(léčebné výlohy)

1 500 000 Kč

repatriace související s terorismem 1 500 000 Kč
Úrazové pojištění
v případě smrti úrazem 200 000 Kč
v případě trvalých následků úrazu 400 000 Kč
za dobu nezbytného léčení 100 Kč/den

pojištění zavazadel
všechny škody na zavazadlech jednoho 
pojištěného 20 000 Kč

škoda na jedné věci  10 000 Kč
všechny škody na cennostech  10 000 Kč
na jednu cennost  5 000 Kč
všechny škody způsobené vloupáním 
do vozidla  10 000 Kč

na jednu věc odcizenou z vozidla  5 000 Kč

na zpoždění letu od 7. hodiny
200 Kč/hod, 

max. 5 000 Kč

na zpoždění zavazadel od 7. hodiny
200 Kč/hod, 

max. 5 000 Kč

pronájem náhradního sportovního vybavení
max. 1 000 Kč/den, 

max. 5 000 Kč
pojištění odpovědnosti za škodu na jednu pojistnou událost

na životě a zdraví
limit na všechny pojistné události

 2 000 000 Kč
10 000 000 Kč

na věci
limit na všechny pojistné události

 1 000 000 Kč
5 000 000 Kč

následné škody
limit na všechny pojistné události

 100 000 Kč
100 000 Kč

doplňkové asistenční služby

na právní pomoc  35 000 Kč
na základní technickou pomoc při škodě na 
majetku v místě bydliště pojištěného

5 000 Kč

náhradní pracovník/opatrovník 35 000 Kč
ztráta, odcizení, zničení dokladů 5 000 Kč

2. Cena cestovního pojištění
cena pojištění na 1–3 měsíce (max. 120 dnů) 

Evropa (cena na 1 den pobytu) 36 Kč
svět kromě USA (cena na 1 den pobytu, max. 90 dní) 72 Kč
svět včetně USA (cena na 1 den pobytu, max. 90 dní) 98 Kč

cena pojištění na 3–6 měsíců (paušální cena na 6 měsíců)

Evropa 3 890 Kč
Velká Británie, Severní Irsko a Irská republika 2 800 Kč
svět kromě USA 10 500 Kč
svět včetně USA 15 750 Kč

cena pojištění na 6–12 měsíců (paušální cena na 12 měsíců)

Evropa 4 450 Kč
Velká Británi, Severní Irsko a Irská republika 3 700 Kč
svět kromě USA 12 410 Kč
svět včetně USA 20 950 Kč

3. Pojištění na storno pobytu
2,5 % z celkové ceny pobytu 

Pojištění

Důležité upozornění 

Vzhledem ke skutečnosti, že pravidla týkající se zdra-
votního pojištění se mohou měnit, doporučujeme všem 
klientům navštívit osobně pobočku své české zdravotní 
pojišťovny ještě před odjezdem do zahraničí a informo-
vat se o konkrétním postupu. 

Uvedené podmínky jsou platné k 1. 10. 2014.

au pair
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Práce na farmách Irsko
doporučený věk 18–35 let
znalost angličtiny komunikativní
zkušenosti v oboru podmínkou
délka pobytu 12 týdnů – 6 měsíců, probíhá celoročně
Praxe v hotelech Španělsko, Itálie
věk 18–35 let
student není podmínkou
znalost jazyků  komunikativní angličtina + minimálně základy španělštiny, italštiny
pracovní pozice v oblasti hotelového a stravovacího průmyslu
délka pobytu 2–6 měsíců
Work and Travel Island
věk 18–30 let
znalost angličtiny komunikativní
délka pobytu od 2 měsíců, probíhá celoročně
pozice v cestovním ruchu a na farmách
Práce na farmách Norsko
věk 18–30 let
student není podmínkou
znalost angličtiny komunikativní
zkušenosti v oboru výhodou
délka pobytu 2–6 měsíců

studium angličtiny + práce v hotelnictví a gatronomii – Velká británie
doporučený věk 18–30 let
pracovní pozice práce v hotelech, restauracích, barech, fast foodech
student není podmínkou
znalost angličtiny středně pokročilá až pokročilá
délka pobytu minimálně 16 týdnů, probíhá celoročně
jazykový kurz večerní lekce (4 lekce týdně) nebo denní kurzy (20 lekcí týdně)
Práce v hotelnictví a gastronomii
věk od 18 let
pracovní pozice  kuchař, pokojská, číšník, servírka, recepční, poslíček, řidič apod.
délka pobytu od 6 měsíců, v létě od 3 měsíců, probíhá celoročně
znalost angličtiny minimálně středně pokročilá
Ubytování a asistenční služby – Velká británie
věk od 18 let
pracovní pozice práce se hledá po příjezdu (s asistencí partnerské agentury)
znalost angličtiny doporučujeme komunikativní
délka pobytu minimálně 1 měsíc, probíhá celoročně
lokalita Londýn, Manchester, Birmingham
Ubytování a asistenční služby v Dublinu
věk od 18 let
pracovní pozice práce se hledá po příjezdu s pomocí partnerské agentury
znalost angličtiny doporučujeme komunikativní
program probíhá celoročně

Working holiday Nový Zéland
věk 18–35 let
student není podmínkou
znalost jazyků alespoň mírně pokročilá angličtina
pracovní pozice  hledá se po příjezdu s asistencí partnerské agentury
délka pobytu maximálně 12 měsíců, program probíhá celoročně

PřEhLED 
PRaCOVNíCh 
PROGRaMů

Work & Travel Usa 

typy programu práci si najdu sám, práci si nechám zajistit

věk od 18 let  

student ano, denní pomaturitní studium (VŠ, VOŠ)

znalost angličtiny závisí na pracovní pozici, minimálně mírně pokročilá

pracovní pozice  sezonní pozice v hotelech, restauracích, národních a zábavních parcích, obchodech apod.

délka pobytu 2,5–4 měsíce práce + 30 dní cestování

program probíhá od května do října, registrace do programu od listopadu

stáž Usa

typy programu stáž si najdu sám, stáž si nechám zajistit

věk od 18 let

student není podmínkou

vzdělání  student/absolvent VŠ, VOŠ + 1 rok praxe nebo absolvent SŠ + 5 let praxe

znalost angličtiny aktivní znalost

pracovní pozice vztahující se k vystudovanému oboru 

délka pobytu 1–18 měsíců práce + 30 dní cestování

program probíhá po celý rok

Camp Usa

typy programu kemp si najdu sám, kemp si nechám zajistit

věk 19–28 let

student pro studenty VŠ, VOŠ i nestudenty

znalost angličtiny aktivní znalost

pracovní pozice vedoucí, instruktor, pomocné práce v kuchyni apod. 

program probíhá od června do září + 30 dní cestování
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Working holiday Kanada

typy programu práci si nechám zajistit, práci si najdu po příjezdu za asistence agentury

věk 19–35 let 

znalost angličtiny aktivní znalost

délka programu maximálně 12 měsíců

pracovní pozice práce v turistickém ruchu (hotely, restaurace, lyžařská centra apod.)

program probíhá celoročně 



43Knihy z celého světa.

ČTENÍ ZÁKLAD JAZYKA!

Nejširší výběr zahraniční 

literatury v ČR

Vybavte se na cesty pěknou knížkou třeba v angličtině! Ať je 
to paperback, hardback nebo e-book, vše na jednom místě 
naleznete u nás!
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Work and Travel Usa
Pojeďte na Work and Travel a poznejte Ameriku 
jinak než turista!
Čeká vás zábava a zážitky, noví přátelé – zkrátka 
ideální prostředí pro zdokonalení angličtiny.
Budete legálně pracovat a podíváte se na místa, 
o kterých jste vždy snili.

Pracovní a au pair pobyty 
v zahraničí
Pracovní a au pair pobyty nabízíme v mnoha 
zemích Evropy, USA, Kanadě a na Novém 
Zélandu. 

 péče o děti
 cestovní ruch
 farmy 
  stáže
 kempy 

Plzeň
nám. Republiky 9, 301 00 Plzeň  
tel. 377 333 222
plzen@studentagency.cz 

Pobočka v Plzni sídlí v centru města na nám. Republiky. 
Vlakem | Z hlavního vlakového nádraží pojedete tramvají 
č. 2 (směr Skvrňany) nebo č. 1 (směr Bolevec) a vystoupíte 
na druhé zastávce – Pražská. Půjdete směrem k nám. 
Republiky, na rohu ulice zabočíte doleva. Naše pobočka 
je odtud asi 50 kroků.  
autobusem | Z Centrál. autobusového nádr. pojedete 
tramvají č. 2 (směr Světovar) a na třetí zastávce vystoupíte 
(nám. Republiky). Náměstí přejdete směrem ke kostelu 
a přímo proti zadní části kostela se nachází naše pobočka. 
autem | Autem můžete dojet přímo na náměstí Republiky 
a zde nebo v přilehlých ulicích zaparkovat.

brno
centrála pro ČR a SR 
Dům pánů z Lipé, náměstí Svobody 17,  
602 00 Brno  
infolinka 800 100 300 | info@studentagency.cz | 
www.studentagency.cz, www.pracovnipobyty.cz

Centrála sídlí v samém centru města Brna.
Vlakem | z vlakového nádr. po ul. Masarykova na nám. Svobody. 
autobusem | ÚAN Zvo nařka se nachází pět minut chůze 
od hl. vla kového nádraží. Projdete okolo OD TESCO. Dále po ulici 
Masarykova až na náměstí Svobody. 
autem | Jeďte smě rem na centrum. Zaparkujte u hotelu 
GRAND, v OC Špalíček nebo u hotelu International.  
Odtud je to už kou sek na náměstí Svobody. 

Díky Facebooku můžete navázat kontakt s ostatními účastníky zahraničních pobytů a sdílet s nimi své zážitky.

Jazykové pobyty v zahraničí
Jazykový kurz v zahraničí je nejefektivnější způsob, 
jak se naučit cizí jazyk. STUDENT AGENCY vám nabízí:

 jazykové pobyty pro děti
 jazykové pobyty pro dospělé
 jazykové pobyty pro profesionály 
  studium s možností práce v Austrálii a Novém 
Zélandu

 studium na střední škole a univerzitě v zahraničí

Kde nás najdete 

Ostrava
Nádražní 1, 702 00 Ostrava  
tel. 595 155 555
ostrava@studentagency.cz 

Naše kancelář v Ostravě sídlí v centru města na ul. Nádražní
Vlakem a autobusem | Tramvají do centra (zastávka 
Elektra). Odtud pak cca 200 m směrem k domu Ostravica. 
Ostravská pobočka je hned naproti. 
autem | Přijedete do centra, parkoviště je u ulice Poděbradova, 
odtud pak pěšky kolem Domu umění na ulici Nádražní. 

Navštivte nás na Facebooku: 
Pracovniaaupairpobytyvzahranici

Navštivte nás na Facebooku: 
USAWorkAndTravel

Navštivte nás na Facebooku: 
JazykovePobytyVZahranici

Praha
Revoluční 25/767, 
110 000 Praha 
tel. 224 999 666, infolinka 800 600 600, 
praha@studentagency.cz 

Pobočka v Praze sídlí na ulici Revoluční, jen 350 m od obchod-
ního centra Palladium. 
Vlakem | autobusem | metrem | Jeďte metrem do stanice 
Náměstí Republiky a odtud pěšky nebo tramvají či autobu-
sem na zastávku Dlouhá třída. 
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hradec Králové
Čelakovského 11, 500 02 Hradec Králové  
tel. 495 000 495 
hk@studentagency.cz

Po bočka v Hradci Krá lové se na chází v cen tru města 
na Čelakovského 11. 
Vlakem | autobusem | Z hl. vla ko vého ná draží (v těsné 
blíz kosti au to bu so vého ná draží) po je dete tro lej busy č. 3, 7 
a vy stou píte na druhé zas távce „Cent rál“ (cesta pěšky cca 
10 mi n.). Pobočka se nachází na pěší zóně v ul. Čelakovského. 
autem | Po je dete smě rem na cen trum města, par ko vat lze 
na Ma sa ry kově ná městí nebo v při le hlých uli cích.

Liberec
Pražská 31, 460 01 Liberec  
tel. 485 388 888 
liberec@studentagency.cz

Pobočka se nachází v centru města na ul. Pražská poblíž 
Soukenného nám., cca 20 metrů nad prodejnou Baťa. 
Vlakem | autobusem | Pěšky 10–15 min. po ulici 1. máje 
z kopce podél kolejí směrem k obchodnímu domu Forum, dojde 
se přímo na Soukenné nám., zde už je viditelná budova Bati. 
autem | Přijet přímo do centra, nejvýhodnější parkování  
u obchodního domu Forum (3 minuty chůze od pobočky), 
nelze parkovat přímo u pobočky.

České budějovice
Lannova 27, 370 01 Č. Budějovice  
tel. 386 111 000 
cb@studentagency.cz 

Pobočka sídlí na hlavní pěší zóně na Lannově třídě. 
Vlakem | U vlakového nádraží přejdete ulici, přijdete 
na Lannovu tř., naši pobočku najdete po pravé straně 
po 5 min. chůze
autobusem | Před nádražím přejdete silnici a dáte se ul. 
Dvořákovou na Lannovu tř., odbočíte doleva a naši pobočku 
najdete napravo po 3 min. chůze
autem | Přijedete do centra, parkovat lze v Jeronýmově ul. 
ve směru od ul. Žižkova na placeném parkovišti. Pobočka je 
přímo naproti parkovišti.

Zlín
Štefánikova 2464, 760 01 Zlín  
tel. 577 005 770 
zlin@studentagency.cz

Pobočka ve Zlíně sídlí v centru na ulici Štefánikova, 
v blízkosti náměstí Míru.
Vlakem | Z hlavního vlakového nádraží projdete přes 
autobusové nádraží na ulici Gahurova, přejdete třídu T. Bati 
a na světelné křižovatce zahnete doleva na ul. Štefánikovu.
autobusem | Autobusové nádraží sousedí s hlavním vla-
kovým nádražím a cesta je tedy stejná. 
autem | Přijeďte do centra. Parkování přímo před poboč-
kou na ul. Štefánikova nebo na ul. Sadová o ulici níže.

Karlovy Vary
T. G. Masaryka 43, 360 01 Karlovy Vary  
tel. 353 176 333
karlovyvary@studentagency.cz

Pobočka v Karlových Varech sídlí v centru na ulici 
T. G. Masaryka 43, naproti ČSOB.
Vlakem | Z dolního nádraží se dáte směrem vlevo do cen-
tra, projdete kolem Becherovky a dostanete se na ulici 
T. G. Masaryka.
autobusem | Cesta stejná jako vlakem.
autem | Přijeďte do centra. Zaparkovat můžete u Becherovky.

Olomouc
Riegrova 28, 779 00 Olomouc  
tel. 585 208 030 
olomouc@studentagency.cz

Pobočka v Olomouci sídlí v centru města v ulici Riegrova, 
v blízkosti Horního náměstí a náměstí Národních hrdinů.
Vlakem | Tramvají č. 4, 5, 6, nebo 7 pojedete na zastáv-
ku nám. Hrdinů. Pobočka sídlí vedle Reiffeisen banky.
autobusem | Z autobus. nádraží tramvají č. 4. 
autem | V centru města jsou pouze placená parkoviště. 
Nejbližší parkoviště je u České spořitelny na tř. Svobody. 
Z parkoviště doprava a asi po 150 m opět doprava.

sR | bratislava 
Obchodná 48, 811 06 Bratislava  
tel. 02-20 50 20 50 
infolinka 0800 121 121 
bratislava@studentagency.sk

Pobočka v Bratislave sídli v centre mesta, neďaleko Prezi-
dentského paláca.  
Vlakom | Z vlakovej stanice ide autobus číslo 93 na zastáv-
ku Zochova a odtiaľ pešo na Obchodnú ulicu. 
Trolejbusom | Na zastávke MHD AS Nivy nastúpite na tro-
lejbusy č. 206 alebo č. 208 (smer Špitálska ul.) a vystúpite 
na zastávke Kollárovo nám. Z tejto zastávky zídete na Obchod-
nú ulicu, smerujte k električkovej trati, popri nej doprava. 
autom | Ak pricestujete autom, môžete zaparkovať v budove 
Tatracentra alebo na Kollárovom námestí. Žiadne z týchto par-
kovísk od nás nie je vzdialené viac ako 5 min. chôdze. 

slovenská republika

sR | Košice 
Mlynská 11, 040 01 Košice  
tel. + 421 55 22 40 050
kosice@studentagency.sk

Pobočka sídli neďaleko Dómu sv. Alžbety blízko centra. 
Vlakom | autobusom | Z hlavnej vlakovej a autobusovej 
stanice prejdete cez staničný park smerom do centra. 
Prejdete cez most a pokračujete priamo po Mlynskej ulici. 
autom | Môžete zaparkovať priamo v Auparku alebo na 
parkovisku v blízkosti hotelu Bristol.
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CESTOVAT S NÁMICESTOVAT S NÁMI
SE VYPLATÍ!

Luxusními autobusy
po celé Evropě

www.studentagency.cz

Do více než 60 měst 
Denní tisk, časopisy a teplé 

nápoje ZDARMA
Zábava na palubě






Letecky do 
celého světa

Nejlepší ceny letenek
Největší výběr dopravců
Kompletní servis





Stáhněte si ty největší o� -line slovníky 
do svého smartphonu nebo tabletu.

Elektronické slovníky Lingea Vám pomohou 
s rychlým překladem, s upřesněním významu 
pomocí mnoha příkladů použití a také se 
správnou výslovností. Nainstalovat si je 
můžete do svého notebooku nebo jakéhokoli 
mobilního zařízení.

Poznejte s námi země, města i nejbližší okolí.
Vemte si s sebou cestovní průvodce Lingea 
Berlitz v knižní nebo elektronické podobě.

Učte se jazyky, bavte se a cestujte se 
spolehlivými slovníky a průvodci Lingea. 

� B U D E T E - L I  V  C I Z I N Ě  O N - L I N E ,  P O U Ž Í V E J T E 
S L O V N Í K Y  N A  W W W . D I C T . C O M  Z D A R M A  : )

STÁHNĚTE SI MOBILNÍ APLIKACI 
PRO CHYTRÉ TELEFONY A TABLETY
- rychlé intuitivní hledání 
- pravidelné aktualizace 
- další informace a možnosti

www.inspiracenacesty.cz

Průvodce nabitý informacemi

 Londýn

Co byste měli vidět
Vyčerpávající přehled londýnských zajímavostí: 
Big Ben, Tate Modern, London Eye a mnohé další

Kam za zážitky
Od nakupování v Knightsbridge po divadla ve čtvrti 
West End: jak nejlépe využít volný čas

Poznejte místní kulturu
Černá smrt, paláce, pie and mash shops: pomohou 
vám lépe pochopit Londýn současný i historický

Praktické rady
Kde se ubytovat, najíst a jak cestovat: spolehlivá 
doporučení a rady odborníků
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Londýn

O

DÁVAN

SVĚTĚ
PRŮVODCE

DO KAPSY

inspirace na cesty

se slovníkem a gramatikou

konverzace

Čísla
Všeobecné výrazy
Určování času
Barvy a rozměry
Veřejné nápisy
Cestování
Ubytování
Stravování
Na dovolené
Sport a volný čas
Nakupování
Nouzové situace
Bydlení
Rodina
Práce a brigáda
Komunikace
Oboustranný slovník
Gramatika
Praktické informace

Tato příručka vám umožní 
pohotově se dorozumět 
v běžných i nouzových situacích 
na cestách a při komunikaci 
s cizinci, a to i pokud jste v jazyce 
úplným začátečníkem.
Důraz je kladen na praktickou 
aktivní komunikaci, přehlednost 
a snadnou orientaci v textu.

O B S A H 
K O N V E R Z A C E

• 2 600 vět a frází
• 1 600 slovíček v tématech
• 8 000 hesel ve slovníku
• Výslovnost
• Doporučení a upozornění
• Užitečné přílohy konverzace
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angličtina 
konverzace

www.lingea.cz
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pro děti i dospělé
pro začátečníky i pokročilé
krátkodobé i dlouhodobé
vyšší odborné školy a univerzity
studium a práce v Austrálii 
a na Novém Zélandu

Jazykové pobyty 
v zahraničí 

800 100 300   I  www.jazykovepobyty.cz

ZLEPŠETE SVÉ VYHLÍDKY 
DO BUDOUCNA!



AU PAIR
v USA a Evrope

Cestujte za vzděláním

Infolinka STUDENT AGENCY  
volejte zdarma 800 100 300 (ČR)
www.studentagency.cz
www.pracovnipobyty.cz 
prace@studentagency.cz

 Pracovniaaupairpobytyvzahranici

Infolinka STUDENT AGENCY 
volajte zadarmo 0800 121 121 (SR)
www.studentagency.sk 
info@studentagency.sk

STUDENT AGENCY k. s.

Brno, Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17, 602 00, tel. 5 42 42 42 42, fax 539 000 540

Pobočky v České a Slovenské republice:
Praha, Revoluční 25/767, 110 00, tel. 224 999 666, fax 224 999 690, 
Ostrava, Nádražní 1, 702 00, tel. 595 155 555, fax 595 155 550
Plzeň, nám. Republiky 9, 301 00, tel. 377 333 222, fax 377 333 200
České Budějovice, Lannova 27, 370 01, tel. 386 111 000, fax 386 111 001
Liberec, Pražská 31/19, 460 01, tel. 485 388 888, fax 485 388 800
Hradec Králové, Čelakovského 11/623, 500 02, tel. 495 000 495, fax 495 000 496
Zlín, Štefánikova 2464, 760 01, tel. 577 00 577 0, fax 577 00 577 5
Olomouc, Riegrova 28, 779 00, tel. 585 208 030, fax 585 208 031
Karlovy Vary, T. G. Masaryka 58/34, 360 01, tel. 353 176 333, fax 353 176 330
Bratislava, Obchodná 48, 811 06, tel. +421 220 50 20 50, fax +421 220 50 22 65
Košice, Mlynská 11, 040 01, tel. +421 55 22 40 050, fax +421 48 415 28 81

Jazykové kurzy v zahraničí pro dospělé věk: od 16 let
Jazykové pobyty pro dospělé a profesionály v průběhu celého roku. Vhodné pro začátečníky 
i pokročilé. Délka pobytu již od jednoho týdne. Kurzy obecného jazyka i specializované, kurzy 
šité na míru – angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, portugalština, ruština, 
čínština, japonština a arabština.  

Jazykové pobyty pro děti a mládež věk: 7–20 let
Skvělé zahraniční prázdniny spolu se studenty z celého světa pod vedením kvalifikovaných 
lektorů – angličtina, němčina, francouzština, španělština a italština. Skupinové pobyty s českým 
průvodcem nebo individuální pobyty. 

Studium na střední škole a univerzitě v zahraničí věk: 15–18,5 let | 18+
Studium na státních nebo soukromých středních školách v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, 
Austrálii, Novém Zélandu, Francii, Německu, Belgii, Itálii nebo Španělsku. Pomaturitní a univerzitní 
studium v USA, Dánsku, Nizozemí a Austrálii. 

Školní zájezdy
Pro školní kolektivy pořádáme výukové, poznávací nebo krátkodobé školní zájezdy 
s doprovodem školeného průvodce do těchto zemí: Velká Británie, Irsko, Malta, Německo, 
Rakousko nebo Francie, příp. vám připravíme zájezd na míru dle vašeho výběru.

Studium v Austrálii a na Novém Zélandu s možností práce 
studium od 16 let; práce od 18 let
Jazykové a odborné kurzy v Austrálii jsou ideální pro ty, kdo chtějí dlouhodobé studium spojit 
s možností přivydělat si na život v cizí zemi. Život u protinožců a studium angličtiny můžete zkusit 
také na Novém Zélandu, kde máte také možnost zkombinovat pobyt s prací.

Pracovní programy v zahraničí věk: od 18 let
USA – Work and Travel, Stáž, Farmy, Camp.
Evropa – práce v hotelnictví, gastronomii, na farmách, studijně-pracovní programy; dlouhodobé 
ubytování a asistenční služby. Krátkodobé pobyty již od dvou měsíců.
Nový Zéland a Kanada – Working Holiday program.

Autobusová doprava 
Cestujte luxusními žlutými autobusy STUDENT AGENCY 
po celé ČR i Evropě

Vlaková doprava
Cestujte s námi na trase 
Praha-Olomouc-Ostrava-Žilina vlaky RegioJet. 

Dovolena.cz
Největší nabídka zájezdů od českých a německých CK. Vysoká kvalita 
zájezdů za super ceny.

Letenky od největšího prodejce letenek v ČR 
Nejlepší ceny letenek | nejvíc leteckých dopravců | kompletní servis - 
ubytování, víza, pojištění, pronájem aut, parkování u letiště | ke každé 
letence DÁREK . 
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