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1.0. Základní informace o Česku 

 

1.1. Vybrané údaje o České republice 

Česká republika je vysoce rozvinutou průmyslovou zemí, která «kráčí s dobou». Konstruktivní zahraničně 
ekonomická politika do republiky přivedla velké množství zahraničních investic, díky kterým se ekonomika neustále 
rozvíjí. Mnohé nasvědčuje, že se Česko v nedaleké budoucnosti stane jedním z nejrozvinutějších států Evropy. 

Česko leží v srdci Evropy v údolí řek Labe a jejího přítoku Vltava. Je považováno za jedno z nejkrásnějších míst 
Evropy. Ačkoliv je velmi malé (rozloha 78 864 km, počet obyvatel přibližně 10 miliónů), navštěvuje je velké 
množství turistů. Láká je nejen obrovské množství historických, kulturních a přírodních pamětihodností, ale i 
pohostinnost obyvatel.  

Před druhou světovou válkou Česko (resp. tehdy spolu se Slovenskem – Československo) patřilo k 10 nejbohatším 
zemím světa (v přepočtu na jednoho obyvatele). Druhá světová válka nám nezpůsobila takové škody a ztráty, jako 
v jiných evropských zemích, takže jsme měli všechny předpoklady k mimořádnému ekonomickému rozvoji. Jenže 
místo něho přišlo období „budování rozvinutého socialismu“, ekonomika země začala upadat a Česko se postupně 
stalo jednou z chudších zemí Evropy. 

V současnosti se Česká republika znovu začala rozvíjet. Moderní vzdělávací systém, rychlá adaptace zahraničního 
manažerského know-how, široké zapojení zahraničního kapitálu... a zejména velká svoboda, díky které v naší zemi 
každý může maximálně rozvinout a využít své schopnosti – to jsou některé příčiny, díky kterým se Česko znovu 
ekonomicky rozvíjí a míří k vysoké životní úrovni. To všechno na pozadí bohaté historie, která je základem stabilní a 
silné budoucnosti. A v krásném prostředí, které zlepšuje náladu a dodává optimismu. Oceníte pořádek v ulicích, 
možnost beze strachu jít sám v noci i temnými zákoutími, oceníte i pořádek v práci, kde se není nutné bát, že svoji 
mzdu nikdy neuvidíte. 

To všechno dnes mohou využívat také zahraniční občané. Demografický úbytek obyvatelstva vede k tomu, že se 
Česko stává zemí, která otevírá své dveře lidem z celého světa – samozřejmě za podmínky, že přijmou místní styl 
života a nebojí se práce. Díky tomu zde talentovaní cizinci získávají zajímavé perspektivy. 

A navíc – vstup Česka do Evropské unie vám otevírá celou střední a západní Evropu. 

 

1.2. Některé informace o češtině 

Čeština má slovanské kořeny. Přesto obsahuje mnoho slov, která převzala z jiných jazyků (zejména ze sousední 
němčiny a v poslední době z angličtiny). Lidé, kteří mají jako mateřštinu jiný slovanský jazyk (Bělorusové, Bulhaři, 
Rusové, Ukrajinci ap.) se na základní úrovni dorozumí bez velkých problémů již po měsíci. Ale na úspěšné složení 
přijímacích zkoušek to nestačí.  Je nutná mnohem hlubší znalost gramatiky a slovní zásoby. 

Praxe ukazuje, že Slované, kteří přijíždějí do České republiky studovat bez jakýchkoliv znalostí jazyka, už za tři 
měsíce ovládnou češtinu tak, že se na základní úrovni domluví s místními obyvateli. To také obvykle stačí ke složení 
přijímacích zkoušek do některých soukromých vysokých škol (jejich přijímací zkoušky jsou obvykle mírnější než do 
veřejných vysokých škol), případně také k zahájení vysokoškolského studia, pokud vás přijmou bez přijímacích 
zkoušek (to je možné i v některých veřejných vysokých školách). 

Přesto doporučujeme 4–5-měsíční intenzivní jazykovou přípravu. Dosažená úroveň znalostí stačí, aby vás jazyk 
neomezoval při skládání přijímacích zkoušek z matematiky, fyziky, biologie atd. Jinak řečeno, se semestrálním 
intenzivním kurzem můžete složit přijímací zkoušky z profilových předmětů do libovolné vysoké školy 

Některé vysoké školy, mimo jiné i nejprestižnější vysoká škola ekonomického zaměření VŠE, požadují složení 
speciální přijímací zkoušky z českého jazyka. V takovém případě samozřejmě potřebujete ještě hlubší znalost jazyka. 
Zkušenost ukazuje, že v takovém případě byste měli absolvovat 9-měsíční kursy (roční).  
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2.0. Czech Open Institute 

 

Czech Open Institute byl založen v roce 1992 jako vzdělávací zařízení Českého informačního střediska pro integraci 
cizinců REK. Prvořadým cílem našeho institutu byla pomoc zahraničním občanů při překonávání jazykových bariér 
a interkulturálních rozdílů. 

Otevřenost země bohužel nemá jen kladné stránky. V Česku se například objevily různé skupiny, které začaly 
vydělávat na tom, že cizinci neznají české zákony, tradice, cenovou politiku ap. Obvykle to byly firmy založené 
emigranty, kteří pak začali nabízet své «služby» bývalým spoluobčanům. 

Často to dopadlo tak, že cizinci platili mnohem více, než bylo nutné, nebo se dokonce po příjezdu do Česka ocitli 
zcela bez pomoci, ve velmi těžkém postavení. Typické problémy: 

- poskytovatel služby přijal peníze, ale službu neposkytl a ztratil se; 

- služby byly jen částečné (to se týká zejména služeb «vyšší úrovně», například založení společnosti s ručením 
omezeným nebo zajištění bezplatného vysokoškolského vzdělání; 

- služby byly nezákonné (to se týká zejména služeb v oblasti «pracovní síly», kdy cizincům slíbili práci, ale bez 
vědomí a povolení úřadu práce).  

Náš institut na takové problémy cizinců citlivě reagoval. Jenže nakonec pomoc při řešení takových problémů 
převážila nad všemi ostatními směry naší činnosti. 

V takových podmínkách Czech Open Institute oslavil 10 let svého trvání. Analyzovali jsme vzniklou situaci, a na 
základě posouzení všech skutečností jsme začali rozvíjet novou filozofii našich aktivit: Nebudeme řešit problémy, 
zaviněné někým jiným, ale sami nabídneme cizincům požadované služby (čestně, rychle, kvalitně, za přiměřenou 
odměnu), a tak omezíme působení nekvalitních «konkurenčních» firem.  

Czech Open Institute otevřel tři vzájemné provázané programy podpory pro cizince: 

• Czechschool. Cílem je zpřístupnit talentovaným lidem bezplatné nebo levné, ale přitom prestižní a kvalitní 
vysokoškolské vzdělání. Tento program má několik variant, podle vašich možností a potřeb. 

• Czechwork. Cílem je zpřístupnit schopným lidem legální pracovní příležitosti nebo pomoci při založení vlastní 
firmy. (Poznámka: Vynikající účastníky předchozího programu můžeme zapojit do společných podnikatelských 
projektů.) 

• Czechliving. Cílem je zabezpečit pro účastníky předchozích programů bydlení, od levného po dražší podle 
nároků na kvalitu ubytování. 
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3.0. Vysokoškolské vzdělání s podporou Czech Open Institute  

 

3.1. Základní zákony 

Tato publikace se týká prvního z našich programů - Czechschool. Unikátní přístup Czech Open Institute se 
vyznačuje tím, že současně zpřístupňuje nejen bezplatné vysokoškolské vzdělání v České republice, ale zajišťuje 
také ubytování během studia, vytváří podmínky pro přivýdělek a práci během studia, pomáhá při získání stipendia a 
sociální podpory, a dokonce pomáhá při budování vaší budoucnosti po skončení vysokoškolských studií. 

Základní zákony, které se týkají vašeho vzdělání a práce v České republice: 

- 326/1999 (zákon o pobytu cizinců na území České republiky) 

- 111/1998 (zákon o vysokých školách) 

- 513/1991 (obchodní zákoník) 

- 1/1991 (zákon o zaměstnanosti) 

- 455/1991 (živnostenský zákon, neboli zákon o podnikání) 

- 117/1995 (zákon o státní sociální podpoře) 

- 6/1991 (zákon o všeobecném zdravotním pojištění) 

K tomu přidejte ještě více než 50 dalších zákonů, vyhlášek a nařízení vlády. 

V současnosti v Česku existuje více než 50 vysokých škol (přibližně 100 fakult), kde můžete studovat více než 4000 
různých oborů a specializací (v tomto čísle nejsou zahrnuty umělecké a bohoslovecké školy, se kterými 
nespolupracujeme). Z toho vyplývá, že: 

- každý má možnost získat takové vzdělání, které je zapotřebí pro jeho zamýšlenou práci, a když ani jedna fakulta 
neuspokojí jeho nároky, jistě řešení najde v jejich kombinaci; 

- možností je tolik, že bez kvalifikované porady je velmi těžké udělat správný výběr (ne nadarmo je v Česku na 
všech středních školách speciální poradce na výběr vysokoškolského vzdělání nebo pracovního uplatnění). 

 

3.2. Obecné informace o vysokoškolském vzdělání v České republice 

Přibývá mladých lidí z celého světa, kteří se snaží získat vzdělání v zahraničí. Česko je jednou z nejvýhodnějších 
možností pro naplnění takového cíle. Jsou k tomu vytvořeny všechny podmínky: 

• Česká kultura a školství mají mimořádnou tradici (například Karlova univerzita byla založena v roce 1348 a 
patří k nejstarším vysokým školám nejen v Česku, ale na celém světě) 

• Vzdělávací systém Česka plně odpovídá ISCED (mezinárodní normy klasifikace vzdělání) 

• Vysokoškolské vzdělání, získané v České republice, odpovídá standardům Evropské unie, a diplomy českých 
vysokých škol jsou platné ve většině zemí světa 

• Funguje rozsáhlý systém zahraniční výměny studentů a stáží v zahraničí 

• Studenti si sami určují počet studijních hodin v týdnu. Přítomnost na přednáškách obvykle není povinná. 
Semináře bývá nutné absolvovat z více než poloviny. 

• Vzdělání ve veřejných vysokých školách je pro cizince bezplatné za podmínky, že se učí v českém jazyce 
(pravděpodobně bude v budoucnu placené, ale až za několik let). Pokud však student studuje v cizí řeči 
(obyčejně v angličtině), výuka je placená – přibližně 3 000 do 10 000 euro podle prestiže školy a specializace. 

• Existuje síť soukromých vysokých škol, které obvykle dávají vzdělání ve sféře podnikání, ekonomiky, práva a 
bankovnictví. Přestože vzdělání v nich je placené (od 1 000 do 2 500 euro ročně s platbou po semestrech), jsou 
velmi populární. Jednak studentům věnují individuální péči, jednak součástí výuky bývá povinná půlroční praxe, 
díky které jsou absolventi soukromých vysokých škol lépe připraveni k pracovní kariéře. To samozřejmě 
přitahuje mnohé firmy (tím vzrůstají šance absolventů na pracovní uplatnění).  
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Díky tomu všemu Česku patří jedno z předních míst v evropských vzdělávacích systémech. Vzdělávat se v Česku je 
nejen levné, ale také prestižní. 

 

3.3. Proč stále více studentů vybírá vzdělání v Česku? 

Posuďte sami: 

Klady: 

- vynikající pověst některých vysokých škol, jejichž diplomy se akceptují bez omezení ve většině zemí světa; 

- relativně jednoduché přijímací řízení; 

- nízká cena za výuku (včetně možnosti bezplatného vzdělání); 

- levné ubytování a stravování; 

- pružný systém slev; 

- možnost volby z široké nabídky specializací a kursů; 

- dobré vybavení vysokých škol výukovými a technickými prostředky; 

- možnost pracovní praxe během studia, díky čemuž lze získat pracovní doporučení ještě během studia; 

- pomoc studentům ze strany státu (i když je pravda, že cizinci se k ní dostávají obtížněji). 

Zápory: 

- některé specializace jsou přeplněné (zájemců je více, než počet studijních míst; to také komplikuje získání 
pracovního uplatnění po dokončení školy);  

- existují specializace, které cizincům nedávají velké šance na pozdější pracovní uplatnění, neboť kromě diplomu 
je nutná doplňující praxe nebo další zkoušky (například v případě advokátů, notářů, lékařů…); 

- téměř nulová kontrola studia během roku vyžaduje od studentů vysokou osobní disciplínu, aby se dostatečně 
věnovali učení a méně zábavě. 

 

Takže, jestliže vás zaujaly naše informace, a vy jste se rozhodli získat: 

• bezplatné vysokoškolské vzdělání vysoké kvality, 

• diplom, přijímaný po celém světě, 

• prestižní, dobře placenou, plně uspokojující práci s možností rychlého kariérního růstu, 

• pomoc a podporu kvalifikovaných poradců během studia, 

• dobré startovní podmínky pro emigraci do západní nebo střední Evropy, 

• nové přátele nebo prostě zajímavé známé, 

náš program Czechschool tu je pro vás! 

 

Specialisté z Czech Open Institute vám rádi pomohou při výběru budoucí profese a studijní specializace. Brány 
českých vysokých škol jsou vždy otevřené energickým, sebevědomým a ambiciózním mladým lidem! 

 

3.4. Podmínky přijetí ke studiu na vysoké školy v Česku 

Česko – jeden z mála států, které přijímají takzvané střední vzdělání získané v Rusku a jemu podobných zemích.  

Lze říci, že v naší zemi se na cizince hledí jako na Čechy. Pro přijetí na vysokou školu Čechům stačí maturita ze 
střední školy a složení přijímacích zkoušek na odpovídající úrovni (a v soukromých školách je ještě zapotřebí úhrada 
školného). Přesně totéž stačí i cizinci. Jenže cizinec... 
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Za prvé, musí mít dokument o dosaženém vzdělání (maturitu nebo diplom). Přitom dosažené vzdělání, získané 
v zahraničí, musí odpovídat podobnému vzdělání v Česku. To je nutné dokázat. K tomu je nutné obvykle uskutečnit 
následující kroky: 

1. ověřit apostilou maturitní vysvědčení nebo diplom (tj. opatřit mezinárodně akceptovaným prohlášením 
příslušného orgánu, že daný dokument je platný v zemi vydání); 

2. přeložit maturitní vysvědčení (diplom) s apostilou do češtiny a překlad ověřit soudním znalcem; 

3. provést nostrifikaci (převod) maturitního vysvědčení nebo diplomu (tj. získat potvrzení příslušných orgánů 
České republiky, že dané vysvědčení (diplom) odpovídá určitému českému vysvědčení (diplomu) a jako takové 
je platné na území české republiky). 

K tomu bývá nutno složit dostatečně přísnou zkoušku, na jejímž základě speciální komise porovná dosažené vzdělání 
s úrovní toho kterého vzdělání v České republice a vydá o tom potvrzení.. V případě studentů z některých zemí to je 
jednodušší, neboť existují mezinárodní smlouvy o vzájemném uznávání vzdělávání. V takovém případě se zkouška 
nevyžaduje, převod se dělá automaticky. Týká se to například studentů ze zemí bývalého Sovětského svazu, kdy 
existují dohody o uznávání středního vzdělání (netýká se to ale vysokoškolského vzdělání).  

Konzultanti Czech Open Institute prověří, zda vámi vybraná vysoká škola vyžaduje nostrifikaci (převod) 
středoškolského vzdělání (některé školy to nevyžadují). Pokud je nostrifikace (převod) nutností či pokud si to přejete 
«pro všechny případy»,  Czech Open Institute zajistí druhý krok (ověřený překlad maturitního vysvědčení 
s apostilou) a u studentů ze zemí vázaných smlouvou o vzájemném uznávání středního vzdělání i třetí krok (vydání 
«českého» maturitního vysvědčení). 

Za druhé, je nutné složit přijímací zkoušky z předmětů, určených tou kterou vysokou školou. A protože se na 
cizozemského abiturienta, který se chce učit bezplatně, hledí jako na Čecha, znamená to, že přijímací zkoušky 
z určených předmětů musí složit v češtině (kromě toho značná část vysokých škol požaduje složení zkoušky také 
z českého jazyka – obvykle tam, kde Češi skládají přijímací zkoušky z cizího jazyka). Protože většina zahraničních 
abiturientů češtinu neumí, Czech Open Institute nabízí speciální kursy českého jazyka.  

Praxe ukazuje, že úroveň znalostí absolventů středních škol z některých zemí je nižší, než jak je vyžadováno u 
přijímacích zkoušek. Týká se to například studentů z Běloruska, Ruska či Ukrajiny, Vyplývá to už z faktu, že pro 
získání středního vzdělání musí český student absolvovat 9 ročníků základní školy a 4 ročníky střední školy (celkem 
tedy 13 let), zatímco v uvedených zemích trvá středoškolské vzdělání o několik let méně. K tomu si ještě přidejte, že 
i v různých školách uvnitř jedné země je kvalita výuky různá... Proto v rámci některých přípravných kursů českého 
jazyka učitelé Czech Open Institute s každým studentem individuálně určí úroveň jeho znalostí z předmětů, ze 
kterých budou skládat přijímací zkoušky, a poradí, jak případný rozdíl dorovnat. 

Tento problém samozřejmě odpadá, pokud si vyberete vysokou školu, ve které jsou přijímací zkoušky velmi snadné 
nebo jsou nahrazeny přijímacím pohovorem. Tento problém samozřejmě odpadá také tehdy, když splníte podmínky 
pro přijetí bez přijímacích zkoušek. 

 

3.5. Varianty vzdělání 

 

3.5.1. Výběr specializace 

Jak již bylo řečeno v současné době v Česku působí více než 50 vysokých škol (přibližně 100 fakult), které nabízejí 
více než 4000 různých specializací a oborů (v tom nejsou zahrnuty umělecké a bohoslovecké vysoké školy, se 
kterými nespolupracujeme).  

Vybrat optimální školu a fakultu je obtížné i pro Čechy. Proto v Česku na všech středních školách pracuje speciální 
konzultant pro výběr vysokoškolského studia nebo pracovního uplatnění. Vám rádi pomohou odborníci Czech Open 
Institute.  

Dát vám kvalitní radu je možné jen tehdy, když o vás budeme znát opravdu velmi mnoho: 

- Vaši úroveň znalostí z různých předmětů a vaši schopnost učit se, 

- Vaše finanční možnosti,  

- Vaše záměry po skončení studia...  
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Internetem nebo telefonem lze podobné otázky posoudit jen v obecné rovině. Proto každému studentu našich 
přípravných kursů poskytneme osobní bezplatné konzultace, během kterých podrobně posoudíme všechny detaily, 
abyste mohli provést správný výběr studijního oboru a vysoké školy.  

  

3.5.2. Výběr úrovně vzdělání: bakalář, magistr, doktor 

V současné době nabízí český vzdělávací systém tři úrovně vysokoškolského vzdělání: bakalář, magistr, doktor.  

 

Bakalářské programy  

Po úspěšném zakončení této úrovně vysokoškolského vzdělání absolventi získávají titul «bakalář». K tomu musejí 
složit státní bakalářské zkoušky. Tím je možné vzdělání ukončit, nebo pokračovat na vyšší úroveň (navazující 
magisterské programy). 

Standardní doba studia bakalářského programu – 3 roky.  

Tato úroveň vysokoškolského vzdělání není u obyvatelstva příliš populární, je považována za příliš krátkou a blížící 
se spíše kvalifikovaným dělnickým profesím. V praxi se bakaláři uplatní zejména na střední úrovni manažerských 
pozicí nebo v technických oborech. Lze říci, že kdo k tomu má schopnosti, ten se snaží nezůstat na této úrovni a 
pokračovat ve studiu. 

 

Navazující magisterské programy 

Po dosažení bakalářské úrovně vzdělání lze pokračovat ve studiu magisterských programů. Přitom lze snadno změnit 
vysokou školu, fakultu i obor. Pro přijetí na magisterský program je nutné složit přijímací zkoušky ze 2 – 3 
profilovým předmětům. Ale v mnohých vysokých školách přijímají bakaláře na navazující magisterské programy 
bez zkoušek, pokud v průběhu bakalářského studia získali určený počet kreditů. 

Protože se lze k navazujícím magisterskému studiu přihlásit i na jiný obor, fakultu či vysokou školu, mohou se ke 
studiu přihlásit i studenti ze zahraničí, kteří v cizině získali neúplné vysokoškolské vzdělání.  

Standardní doba navazujícího bakalářského studia je 2 – 3 roky. 

Po úspěšném zakončení navazujícího magisterského studia absolventi získávají titul inženýr, magistr nebo 
v některých případech doktor (ve všech případech jde o jednu a tutéž úroveň – magistr). 

 

Magisterské programy 

Dříve to byla nejrozšířenější forma vysokoškolského vzdělání, ale nyní je vzácnější. Je to samostatný program, který 
vlastně sjednocuje předchozí dva, aniž by mezi nimi byl přechod. Standardní doba trvání je 5 nebo 5,5 roku. Po jeho 
úspěšném zakončení absolventi získávají titul inženýr, magistr nebo v některých případech doktor (ve všech 
případech jde o jednu a tutéž úroveň – magistr). 

Lze říci, že obyvatelé Česka jen magisterskou úroveň považují za «úplné» vysokoškolské vzdělání, a na magistři 
mají ty nejlepší šance své vzdělání uplatnit i v té nejnáročnější praxi. 

 

Doktorandské studium  

Studenti, kteří mají zájem o vědeckou práci, mohou pokračovat ve studiu na doktorantuře. Standardní doba trvání je 
2 – 3 roky, studium je zakončeno složením rigorózních zkoušek a obhájením disertace. Úspěšní absolventi získávají 
akademický titul doktora věd (PhD). V 4esku to je nejvyšší dosažitelná úroveň vzdělání.  

Studenti doktorantury mají možnost pracovat ve škole, zejména vést semináře se studenty nižších ročníků. 

 

3.5.3. Výběr doby trvání studia  

V českých vysokých školách neexistuje žádný přísný režim studia. Aby student získal požadovanou úroveň vzdělání 
a odpovídající titul, musí v průběhu studia složit předepsané zkoušky a získat určený počet kreditů. Doba, za kterou 
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to student zvládne, závisí na tom, jakou zátěž si student stanoví a jak si naplánuje rozvrh výuky. Samozřejmě existuje 
minimální počet kreditů, který je nutno získat pro postoupení do dalšího ročníku a pro připuštění k závěrečným 
zkouškám. 

Z toho vyplývá, že student může studovat libovolně dlouho. Ale samozřejmě existují omezení, jak dlouho student 
smí studovat bezplatně. Obyčejně se připouští opakování nejvýše dvou ročníků. Překročení těchto norem neznamená 
ukončení studia, ale povinnost studium platit. 

Takový systém učení je pro studenty velmi lákavý, protože mohou samostatně plánovat svůj studijní i volný čas. To 
u odpovědných studentů může vést k vyšší efektivitě jejich studia, u méně zodpovědných studentů to ale vede k jeho 
neúměrnému prodloužení a prodražení. 

Doporučené doby studia: 

• Bakalářské studium (od 1. ročníku) 3 – 4 roky. 

• Magisterské studium (od 1. ročníku) 5 – 7 let. 

• Navazující magisterské studium (po bakalářském studiu) 2 – 3 roky. 

• Doktorské studium 2 – 3 roky. 

 

3.6. Organizace učebního procesu 

Akademický rok v Česku se dělí na dva semestry: Zimní od září (nebo října) do ledna, a letní od února do června. 
Přesné termíny si každá vysoká škola určuje samostatně. Na konci každého semestru jsou obvykle čtyři týdny na 
individuální studium a složení zkoušek. 

Školy obvykle připouštějí složení zkoušek v předtermínu (obvykle jeden až dva měsíce před začátkem zkouškového 
období), nebo naopak později (zkoušky ze zimního semestru lze složit během letního semestru, zkoušky z letního 
semestru lze složit během prázdnin). V mnohých vysokých školách je na letní prázdniny plánována odborná praxe, 
zahraniční stáže či zpracování diplomové práce. Pro postup do dalšího ročníku je obvykle nutno získat určitý 
minimální počet kreditů. Neúspěšní studenti ročník opakují. 

Na složení zkoušky se dávají tři pokusy. Vyučující předem vyhlásí několik termínů zkoušek. Student má možnost si 
sám vybrat nejvýhodnější termín, a tak si naplánovat optimální rozestupy mezi zkouškami z různých předmětů.  

Vysokoškolská výuka se obvykle dělí na dvě etapy. V první etapě (obvykle 1 – 2 roky) studenti získávají široký 
rozhled po svém oboru a jeho teoretických základech. Ve druhé etapě se studenti specializují a detailně studují 
vybrané speciální předměty. Tento mechanismus někdy je spojen se značnými potížemi, protože na začátku studia si 
student může vybrat jen obecný směr a až po dvou letech volí konkrétní specializaci. Jenže počet míst v konkrétních 
specializacích bývá omezen, takže se stává, že se student nedostane na specializaci, kterou si přál. V takovém 
případě student obvykle buď opakuje ročník, aby pokus za rok zopakoval, nebo přechází na jinou vysokou školu. 
Protože ale systém studia je velmi pružný, mnoho studentů se smíří s oborem, ve kterém pro ně zbylo volné místo, a 
navíc si zapíše předměty z oboru, který je zajímá více. Také je možné dohodnout se školou individuální studijní plán, 
a tak si upravit vzdělání na míru. 

Výuka má obvykle dvě podoby – přednášky a semináře. 

Přednáška – klasická forma výuky na vysoké škole. Vyučující ústně vykládá svůj předmět, přičemž obvykle na tabuli 
připojuje různé poznámky. Studenti mají možnost klást otázky. Návštěva přednášek obvykle není povinná. 

Seminář – výuka v malých skupinách pod vedením učitele. Podrobněji se cvičí učivo vyložené na přednáškách a 
studenti jsou vedeni k praktickému uplatnění látky na příkladech a cvičeních. Studenti tak získávají praktické 
návyky, učí se samostatně vyhledávat zajímavá, často i netradiční řešení zadaných úkolů, osvojují si metody práce 
v týmu i metody vědecké a technické práce. Přítomnost na seminářích je povinná. V průběhu semináře studenti 
obvykle zpracovávají samostatné písemné seminární práce. Výsledky práce na seminářích se někdy známkují, 
většinou se však pouze započítají ve formě zápočtu. Bez něj student není připuštěn ke zkoušce. 

Na začátku každého semestru student obvykle dostane osnovu každého předmětu a soupis literatury, která mu 
pomůže při osvojení učiva. 
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4.0. Otázky každodenního života 

 

4.1. Studentské ubytování a stravování 

Studenti veřejných (státních) vysokých škol mohou ve své škole požádat o ubytování ve studentské ubytovně 
(koleji). I když je pravděpodobnost získání místa ve studentské koleji poměrně vysoká, spoléhat se na to nelze. Cena 
ubytování ve studentské koleji vysoké školy se obvykle pohybuje od 20 do 100 euro měsíčně. 

Pokud jste studentem soukromé vysoké školy nebo pokud jste nezískali místo ve studentské koleji, můžete se obrátit 
na soukromé ubytovny či hotelové domy, nebo můžete využít podnájem u soukromých osob. Mnoho studentů dává 
přednost tomu, že si společně pronajme byt. To lze lehko udělat v kterémkoliv městě, kde je vysoká škola. Podle 
města a požadované úrovně bydlení  můžete počítat s náklady na ubytování ve výši 50 – 200 euro měsíčně. 

S výběrem ubytování pomáhá absolventům přípravných kursů i Czech Open Institute. Pomůžeme vám správně podat 
žádost o ubytování na vysokoškolské koleji nebo Vám opatříme individuální nebo společné ubytování podle Vašeho 
přání. Pokud máte zájem žít v česku dlouhodobě, můžete využít také náš projekt Czechliving!  

V průběhu přípravných kursů je vše ještě snadnější, neboť ubytování na úrovni ubytovny poskytujeme všem 
zájemcům automaticky. 

Studenti se stravují ve studentských jídelnách, kterým se říká «menzy». To je nejvýhodnější forma stravování, 
protože strava v nich je kvalitní a díky státní podpoře je levnější, než kdybyste si vařili sami v kuchyni na koleji. Za 
zvýhodněné ceny se obvykle poskytují dvě jídla denně. V některých městech jsou menzy bohužel poměrně daleko od 
kolejí a školy, proto někde bývá nutné si občas uvařit jídlo samostatně na koleji nebo se stravovat ve veřejné jídelně 
či restauraci. Mnozí studenti si také rychle osvojují «americký» způsob stravování – jedí «v poklusu». Existují sítě 
nejrůznějších kiosků s typickým sortimentem hamburgerů, hot-dogů a hranolků... Podle Vašich nároků budete na 
stravování potřebovat 70 – 150 euro měsíčně. 

Studentům Czech Open Institute během přípravných kursů poskytujeme celodenní stravování (kompletní jídlo třikrát 
denně a volný přístup k nápojům).  

 

4.2. Práce během vysokoškolského studia 

Během vysokoškolského studia musíte samozřejmě hradit své běžné životní náklady, jako ubytování, stravování, 
zábavu, oblečení, různé všední maličkosti, dopravu, zdravotní pojištění, učebnice ap. Podle města a vašich potřeb se 
potřebná částka pohybuje od 120 do 300 euro měsíčně. Proto si mnoho českých studentů během studia přivydělává. 
Obvyklá mzda činí 1 – 3 euro za hodinu. Při hledání práce studentům pomáhají různé pracovní agentury, které mají 
přímé kontakty na zaměstnavatele. Práce však obvykle není pro všechny zájemce. 

Zahraniční studenti obvykle nemají právo v česku pracovat (výjimku tvoří odborná praxe, organizovaná vysokou 
školou, a krátkodobé brigády, které jsou přísně omezené – nejvíce 7 po sobě jdoucích dnů a nejvíce 30 dnů ročně). 
Pokud cizinci chtějí pracovat více, musejí získat pracovní povolení a nové (pracovní, ne studentské) vízum. 

Přesto si mnozí zahraniční studenti přivydělávají: Výše uvedené pracovní agentury samy uvedená ohraničení 
obcházejí. Ale v mnohých regionech práce pro všechny zájemce nestačí, a dokonce místní studenti nemohou 
přivýdělek získat vždy, kdy by si přáli. 

Naši klienti, pokud se na tom včas domluvíme, se mohou stát členy vzdělávacího družstva nebo společníky některé 
z našich firem. Tím získají statut podnikatelů a mohou dostat podnikatelské vízum. S ním mají právo bez povolení 
úřadu práce a jakýchkoliv jiných omezení pracovat v družstvu, jehož členy jsou, nebo ve společnosti, jejímiž 
společníky jsou. To ale není žádné omezení, protože podle pokynů našich manažerů budete vykonávat práce při 
realizaci zakázek zákazníků družstva či společnosti... 

S tím je spojen ještě jeden příklad unikátního přístupu Czech Open Institute, neboť studenti, kteří pracují ve 
spřízněném družstvu či společnosti, tak získají nejvýhodnější možné zdravotní pojištění (jako kdyby byli českými 
občany). 

Většina českých vysokých škol zřídila centra profesionální orientace, která organizují pro studenty starších ročníků 
setkání s vedoucími pracovníky velkých firem. Mnoho studentů tato setkání využije k navázání kontaktů s firmami, 
které je zajímají, a po skončení studia v nich neleznou uplatnění. Velmi často se například domlouvají na diplomové 
práci, jejíž téma je pro vybranou firmu zajímavé. Spokojeni jsou všichni: Firma se pohodlně seznání s budoucím 



Czech Open Institute 9 / 21 2004 / 05 

pracovníkem a ještě dostane výsledek jeho diplomové práce, student od firmy získá stipendium a vysoké škole 
odpadnou starosti s hledáním témat užitečných diplomových prací a s hledáním jejich vedoucích. 

 

4.3. Stipendia a podpory 

České vysoké školy zpravidla neposkytují stipendia. Někteří studenti mají právo na nevelkou sociální podporu, její 
získání ale vyžaduje získání řady dokumentů a vyplnění složitých formulářů. Pokud patříte k těm, kdo mají právo na 
takovou sociální podporu, samozřejmě vám pomůžeme ji získat. Sociální podpora může dosáhnout i několika desítek 
euro měsíčně. 

Někteří studenti mohou získat stipendium od různých firem. To je podmíněno uzavřením dohody mezi studentem a 
firmou. Nejdůležitější částí takové dohody je závazek studenta, že po ukončení studia ve firmě odpracuje nejméně 5 
let. Při nedodržení takového závazku student obvykle musí firmě vrátit vyplacené stipendium, a také nahradit další 
případné ztráty, které firmě v důsledku nedodržení závazku vznikly. 

Studenti, kteří svými schopnostmi zaujmou některé firmy nebo nadace, mohou získat stipendium, které zcela pokryje 
náklady na výuku, ubytování a stravování, a ještě zbude nemalé kapesné. Ale takové stipendium dostávají v celé 
republice jen jednotlivci. 

Czech Open Institute je připraven vynikajícím studentům pomoci při získání firemního stipendia. Kromě stipendia 
tito studenti získávají ještě řadu dalších výhod: Brzy se seznámí se „svojí“ firmou (budou v ní přece řadu let 
pracovat), získají vzdělání, upravené podle potřeb této firmy, a značnou roli hraje i skutečnost, že svojí pracovní 
činnost po skončení studia začínají rovnou na vyšší funkci s vyšší mzdou. 

 

4.4. Zdravotní pojištění 

Čeští studenti jsou povinni se plně zdravotně pojistit; do stanoveného věku však za ně pojištění platí stát. 

Při vjezdu do 4eské republiky jsou cizinci povinni mít zdravotní pojištění, které jim zajistí na potřebné úrovni 
lékařskou péči po celou dobu trvání pojištění. Zahraniční studenti obvykle uzavírají dlouhodobé (roční) zdravotní 
pojištění ve své vlasti. V každém případě doporučujeme porovnat cenu a rozsah takového pojištění, zakoupeného ve 
vaší zemi, se soukromým pojištěním uzavřeným v některé ze specializovaných českých zdravotních pojišťoven. 
Takové pojištění může být levnější, než pořízené u vás. Ale hlavní výhoda pojištění, uzavřeného v Česku, je v tom, 
že pojistku české pojišťovny lékaři přijmou bez jakýchkoliv problémů a budou vás léčit zcela zdarma. U pojistek 
zahraničních pojišťoven to často bývá tak, že léčení musíte zaplatit sami v hotovosti a až dodatečně vám vaše 
pojišťovna proplatí účty. 

Absolutně nejvýhodnější variantu českého zdravotního pojištění svým studentům zajišťuje Czech Open Institute, 
pokud se studenti stanou členy vzdělávacího družstva nebo společníky dalších společností, svázaných Czech Open 
Institute. V takovém případě se na vás bude vztahovat zdravotní pojištění pro zaměstnance, které je dokonce 
několikanásobně výhodnější, než soukromé zdravotní pojištění cizinců. 

V případě pojistné události svým klientům vždy pomůžeme, včetně zajištění rychlé zdravotní pomoci a hospitalizace. 
Czech Open Institute spolupracuje se všemi českými pojišťovnami a studentům pomůže získat z pojištění úhradu 
jejich léčení a pomůže při vyhledání nemocnic a lékařů, kteří pracují pro zahraniční pojišťovny. 

 

4.5. Zahraniční stáže a přivýdělky 

Téměř všechny české vysoké školy pracují na mezinárodní úrovni. Výměna vyučujících a zahraniční stáže studentů 
se uskutečňují prakticky každodenně. 

Samozřejmě se můžete účastnit zahraničních stáží ve stejném rozsahu, jako čeští studenti. Lze říci, že český student, 
který během studia aspoň semestr nebyl na zahraniční stáži, je «neschopný». Ale u studentů z některých zemí 
vznikají problémy se získáním víza do hostitelské země. Stáž musí být samozřejmě v souladu se zákony zvoucí 
strany. 

Čeští studenti také v době letních prázdnin rádi jezdí za výdělkem do západní Evropy nebo do USA. Pomáhají jim 
v tom specializované agentury, kterých v Česku působí dostatečné množství. Ale v důsledku vízových problémů 
obvykle pomáhají jen českým občanům. 



Czech Open Institute 10 / 21 2004 / 05 

zúčastnit se zahraniční stáže nebo brigády je pro zahraniční studenty obtížné. Nicméně jsou i kladné příklady, kdy 
například ruský student, který se učil na vysoké škole v Česku, vyjel na stáž do zahraničí. To znamená, že při troše 
úsilí to můžete dokázat i vy. 

 

4.6. A ještě jedna maličkost... pro mladé hrdiny 

Česko patří k zemím, které akceptovaly mínění většiny obyvatelstva, že povinná vojenská služba je v rozporu 
s právem každého člověka na svobodný život. V důsledku toho Česko zrušilo povinnou vojenskou službu (nyní je 
práce v armádě stejnou prací jako každá jiná – na základě svobodné volby). 

Samozřejmě nemůžeme měnit zákony země, jejímiž občany jste. Ale víme, že snad v každé zemi, kde existuje 
povinná vojenská služba, existuje dostatečné množství mladých mužů, kteří v armádě sloužit nechtějí. Někteří jsou 
dokonce za možnost vyhnout se této povinnosti ochotni zaplatit úplatek, který je někdy srovnatelný s cenou našeho 
přípravného kursu. V takovém případě je spolupráce s Czech Open Institute jistě velmi zajímavou alternativou.  

Když budete studovat v naší zemí, když u nás získáte povolení k trvalému pobytu a když správně naplánujete i 
některé další kroky, pak se pravděpodobně vojenské službě navždy vyhnete (ve vaší vlasti vás od ní osvobodí a 
v Česku vás nepovolají). A roky získané «navíc» oproti vašim vrstevníkům z vaší země můžete výhodně využít pro 
sebe, například ke zlepšení vaší materiální situace. 

Musíme zdůraznit, že to není služba, na kterou se můžete bezvýhradně spolehnout. V každém konkrétním případě je 
nutno postupovat přísně individuálně a hledat takové řešení, které je v souladu se zákony vaší země a se zákony 
České republiky. Garantovat úspěch nemůžeme, ale zkušenost ukazuje, že dosud ani jeden náš klient nemusel 
v armádě sloužit. 

Samozřejmě si uvědomujeme, že obejití služby v armádě nemůže být hlavní příčinou, proč je pro vás výhodné 
spolupracovat Czech Open Institute. Ale pokud to je aspoň malý impuls ve prospěch takové spolupráce, bylo by 
nesprávné o něm pomlčet. 
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5.0. Plán postupu 

 

5.1. První otázky 

Ačkoliv to na první pohled vypadá podivně, posouzení toho, zda získat vzdělání v Česku, nelze začít od výběru 
oboru. Je nutné začít od konce... 

Je nutné začít z takových otázek, jako: Co vlastně chcete po skončení vysoké školy? V jaké zemi chcete žít a 
pracovat? A postupně k těmto otázkám budete přidávat další a další. Asi se několikrát stane, že posuzovaná varianta 
vás dovede do slepé uličky a budete muset začít znovu. Některé z takových «nebezpečných» otázek: 

• Ve které zemi chcete pracovat? V Česku? v jiné zemi Evropské unie? v Americe?, nebo se chcete s prestižním 
vzděláním vrátit domů? Předpokládáte, že budete žít a pracovat dlouho v jedné zemi, nebo budete státy často 
střídat? Odpovědi na tato otázky hrají svoji roli například při výběru vhodného víza. 

• Jestliže chcete zůstat žít v Česku, jak rychle chcete získat povolení k trvalému pobytu? Nebo chcete získat české 
občanství, které vám dovolí nejen volný pohyb po všech státech Evropské unie, ale dostatečně volně se 
pohybovat i v řadě jiných zemí světa? A chcete tomuto cíli podřídit svůj pracovní život či dokonce svůj osobní 
život? Minimální běžná lhůta k získání českého občanství – 15 let po ukončení vysoké školy. Czech Open 
Institute zkrátí tuto lhůtu na přibližně 8 - 10 let po skočení školy. Ale jestli tomuto cíli chcete podřídit i osobní 
život a uzavřete sňatek s občanem / občankou České republiky, pak lhůtu zkrátíte ještě více, na pouhých 5 let po 
uzavření sňatku. 

• Jakou práci chcete získat (předpokládaná funkce, firma, mzda)? Odpověď na tuto otázku určuje, jakou úroveň 
vzdělání potřebujete pro uskutečnění vašich cílů dosáhnout (bakalář, magistr), jakou vysokou školu vybrat 
(možná vámi vybraný obor učí na více vysokých školách, ale ty mají různou prestiž, nabízejí různou možnost 
spolupráce s firmami v regionu například na diplomových pracích, požadují různé školné). 

• Jste ochotni uzavřít smlouvy, které omezí vaši budoucí možnost svobodného výběru? Například uzavřít s firmou 
dohodu o tom, že v ní budete pracovat domluvený počet let po skončení vysoké školy? Náhradou dostanete 
stipendium nebo jiné domluvené výhody. 

• Jaké máte požadavky na úroveň ubytování? Máte šanci získat místo na koleji státní vysoké školy, nebo si chcete 
sami zařídit pohodlnější ubytování? Nebo dáte přednost službám Czech Open Institute? Tato otázka hraje roli 
zejména při úvahách o nákladech na živobytí během studia. 

• Jakou částku jste ochotni utratit za živobytí (t.j, ubytování, stravování a další náklady)? Můžete se spolehnout na 
prostředky vaší rodiny, nebo si budete muset přivydělávat? Odpověď na tyto otázky má vliv na výběr víza a 
výběr vysoké školy. 

• Jaké prostředky máte k dispozici na úhradu vzdělání? Chcete se učit bezplatně ve státní vysoké škole, nebo si 
můžete dovolit individuální přístup soukromé vysoké školy? To má vliv na složitost přijímacího řízení (tj. 
možná budete muset skládat náročné přijímací zkoušky z profilových předmětů, jindy postačí přijímací pohovor, 
někdy musíte podstoupit náročnou zkoušku ze znalosti českého jazyka). V podstatě – čím méně máte 
prostředků, tím více byste měli zaplatit za kvalitní přípravný kurs... tak nakonec nejvíc ušetříte, neboť se budete 
učit v prestižních bezplatných vysokých školách. 

• Jakou úroveň přípravných jazykových kursů potřebujete? Odpověď vyplývá z požadavků vybrané vysoké školy. 
Stačí letní kurs, jeden semestr, dva semestry? To určuje nejen cenu kursu, ale také ovlivňuje výběr víza. 
Například u krátkých kursů potřebujete obvykle několik různých víz (například dvě krátkodobá tříměsíční, a pak 
roční studentské). co samozřejmě pocítíte na své peněžence. Kromě toho je nutné, abyste první víza získali na 
českém konzulátu mimo území české republiky, tj. ve své vlasti nebo v blízkých konzulátech v Bratislavě, 
Katovicích nebo Vídni (v české republice můžete pouze prodlužovat získaná dlouhodobá víza). 

• Cítíte se na zahájení samostatné podnikatelské činnosti, nebo aspoň na to, abyste se připojili ke vzdělávacímu 
družstvu či jiné firmě, založené v rámci projektů Czech Open Institute? To může výrazně zkrátit lhůty pro 
získání povolení k trvalému pobytu nebo k získání občanství, a také to pomůže při získávání přivýdělků během 
studia nebo při získání výhodného zdravotního pojištění. 

• Jste zdraví? Některé vysoké školy nebo některé specializace vyžadují dostatečně pevné zdraví. 

• A to ještě nejsou všechny otázky... 
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5.2. Základní možnosti 

Předchozí otázky naznačují, že to všechno je velmi složité. Ale to není pravda! 

Ve skutečnosti to jen ukazuje, že vždy existuje nějaká varianta, která bude vyhovovat Vašim přáním, potřebám a 
možnostem. Tím se Czech Open Institute výhodně odlišuje od různých prostředníků, kteří nabízejí pouze získání 
vzdělání v České republice.  

Nabízíme široké spektrum různých forem spolupráce. Naše služby nekončí tím, že získáte studentské vízum. 
Pomůžeme Vám během studia i při vašich prvních krocích v samostatném životě. 

Možností je skutečně hodně, ukažme dvě z nich – nejjednodušší a nejsložitější: 

1. Chcete získat bezplatné vysokoškolské vzdělání v České republice a vrátit se s ním domů. Chcete se soustředit 
na učení a neztrácet čas přivýdělky.  

- Nejednodušší varianta. 

- Bezplatné vysokoškolské vzdělání můžete získat v libovolné české státní vysoké škole za předpokladu, že 
úspěšně složíte přijímací zkoušky a za předpokladu, že se budete učit v českém jazyce. 

- V rámci přípravného kursu Czech Open Institute získáte všechny potřebné další služby. 

- Pomůžeme kvalifikovaně posoudit obor, prestiž školy, město (určuje cenu ubytování a stravování) atd.  

- Potřebujete pouze «studentské» vízum. 

 

2. Chcete získat bezplatné vysokoškolské vzdělání v České republice a poté zůstat žít v České republice nebo 
v jiné zemi Evropské unie. V průběhu studia si chcete přivydělávat. 

- Nejsložitější varianta. 

- Bezplatné vysokoškolské vzdělání můžete získat v libovolné české státní vysoké škole za předpokladu, že 
úspěšně složíte přijímací zkoušky a za předpokladu, že se budete učit v českém jazyce. Musíte posoudit 
nejen výběr oboru, prestiž školy a město (určuje cenu ubytování a stravování), ale i perspektivu uplatnění 
získaného vzdělání v Česku nebo druhé zemi Evropské unie. 

- V rámci přípravného kursu Czech Open Institute získáte všechny potřebné další služby. 

- Potřebujete získat takový typ víza, které povoluje přivýdělek, studentské vízum jej povoluje jen 
v omezeném rozsahu. 

- Pro rychlé získání povolení k trvalému pobytu nebo dokonce občanství není studentské vízum výhodné, 
protože po skončení jeho platnosti začíná odpočet let potřebných k získání povolení k trvalému pobytu od 
nuly. Proto je výhodné získat pracovní nebo podnikatelské vízum (první v tom případě, jestliže vás Česká 
republika zařadí do nového programu na získání cizinců – vizte níže, kapitola Perspektivy po skončení 
studia). 

 

 

5.3. Volba oboru a vysoké školy 

Vzhledem k obrovskému počtu oborů, které lze v Česku studovat, stojí před absolventem střední školy základní 
otázka: Co si vybrat? 

Existují fakulty, které jsou velmi populární (lékařské, ekonomické, právnické), přijetí na ně je proto velmi obtížné. 
Jsou také obory, o které je zájem výrazně menší (například technické nebo pedagogické), kde je šance na přijetí 
mnohem vyšší. 

Nicméně pro Vaši volbu není nejdůležitější, jak obtížné je dostat se mezi přijaté studenty. Snad nejdůležitější je 
posoudit, jak získané vzdělání uplatníte na trhu práce, zda bude Vaše práce dobře placená, přinese-li vám pocit 
seberealizace a najdete-li v ní uplatnění v Česku nebo v jiné zemi Evropské unie (pokud si budete přát změnit místo 
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svého bydliště). K volbě oboru nelze přistupovat lehkomyslně. V takovém výběru vám pomůže Czech Open 
Institute. 

Vysoce kvalifikovaní specialisté Czech Open Institute spolu s vámi posoudí vaše možnosti při výběru školy a 
specializace. Samozřejmě se naším doporučením nemusíte řídit, konečná volba je jen a jen vaše. 

Při výběru bereme v potaz například tyto faktory: 

• Vaše zájmy, možnosti a schopnosti;  

• úroveň vašeho dosavadního středního nebo vysokého vzdělání (pokud takové vzdělání máte); 

• náročnost studia; 

• dostupnost studia (poptávka, pravděpodobnost přijetí, prestiž školy); 

• cena studia (v soukromých vysokých školách); 

• typ a doba trvání studia (počet semestrů); 

• Perspektiva uplatnění získaného vzdělání v Česku nebo jiné zemi Evropy (podle vašeho přání); 

• možnost přivýdělku během studia, dostupnost pracovních příležitostí v místě studia; 

• dostupnost ubytování v místě studia a jeho cena, pravděpodobnost získání levného ubytování; 

• možnosti odpočinku ve volném čase; 

• a samozřejmě vezmeme v potaz ostatní vaše přání. 

Z toho vyplývá, že správný výběr nelze provést pomocí internetu. Otevřeně také přiznáváme, že naši zahraniční 
konzultanti tyto detaily neznají, specializují se především na správné zpracování dokumentů v jejich vlasti. 

Pokud si to přejete, můžete se předem setkat s našimi konzultanty – například během vaší turistické návštěvy České 
republiky. Ale v rámci našich přípravných kurzů je naplánováno dostatečné množství individuálních konzultací. 
Díky nim stihnete včas zvolit svůj obor a svoji vysokou školu a stihnete včas podat přihlášku. 

To se bohužel netýká těch, kdo zvolí nejkratší přípravné kursy, které jsou obvykle přímo provázané s následujícím 
studiem na soukromé vysoké škole. V takovém případě je nutno vše řešit předem buď při osobním setkání u nás, 
nebo pomocí telefonu a internetu.  

Pokud se rozhodnete nevyužít služby specialistů Czech Open Institute a konkrétní město, vysokou školu a obor si 
vyberete sami, pak odpovědi na detailní otázky můžete získat na vybrané vysoké škole. Obraťte se na její oddělení 
pro styk se zahraničními studenty (to je ve všech státních vysokých školách). Mnoho odpovědí naleznete také na 
internetových stránkách příslušné školy. 

Přesto vám radíme, obraťte se na specialisty Czech Open Institute... 

 

5.4. Vaše budoucnost v Česku a její vliv na výběr víza 

Všichni absolventi s diplomem z české vysoké školy a s dobrými znalostmi češtiny, mají velikou šanci na 
perspektivní pracovní uplatnění v České republice. 

Musíte ale počítat s problémem přechodu ze studentského víza na pracovní nebo podnikatelské. Doporučujeme 
přemýšlet o tom co nejdříve, ještě před přijetím na vysokou školu. Některé firmy, které zprostředkovávají studium 
v Česku, o tomto problému buď nemluví vůbec, nebo jej zlehčují. Proto zde shrnujeme základní informaci. 

Aby se cizinec mohl stát občanem České republiky, obvykle musí:  

1. nepřetržitě aspoň 10 let žít v Česku na základě jednoho důvodu (jeden důvod odpovídá jednomu druhu víza), a 
jen pak lze žádat o povolení k trvalému pobytu;  

2. s povolením k trvalému pobytu je zapotřebí žít v Česku ještě nejméně 5 let;  

3. a až pak lze žádat o občanství (celkem tedy po 15 letech života v Česku). 
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Podle českých zákonů se pracovní vízum vydává pouze na jeden rok a lze je nejvýše dvakrát o rok prodloužit (vízum 
tedy můžete získat nejvýše na tři roky). Pak jeden rok nemáte právo na získání pracovního víza. Tímto způsobem 
tedy nikdy nemůžete získat povolení k trvalému pobytu, protože po přerušení víza se odečet začne znovu od nuly.  

Kromě toho, získání pracovního víza je značně složité, protože musíte získat povolení úřadu práce. Takové povolení 
dostanete pouze v případě, že na volné pracovní místo pracovní úřad ne najde žádného občana české republiky. 
(existují výjimky, například na funkce ředitelů firem, ale to jsou opravdu jen výjimky.) 

Z toho vyplývá, že: 

• Doba pobytu v České republice na základě studentského víza se nemůže započítat do doby na získání povolení 
k trvalému pobytu. Aby získané vysokoškolské vzdělání před vámi skutečně otevřelo všechny příležitosti 
k uplatnění v Česku nebo v některé zemi Evropské unie, musíte co možná nejdříve studentské vízum 
transformovat na pracovní nebo podnikatelské. 

• Pracovní vízum samo o sobě problém také neřeší. Ale v současné době stát otevřel program získávání cizinců. 
Program je určen těm, kdo dobře znají česky, kdo projdou poměrně složitou prověrkou a kdo v Česku budou žít 
na základě pracovního víza. Každý rok státní orgány určí počet cizinců, kterému umožní získat povolení 
k trvalému pobytu už po třech letech pobytu v zemi (v roce 2003 byl program experimentálně otevřen pro 
celkem 300 občanů Bulharska, Kazachstánu a Chorvatska, přitom se ukázalo, že podmínky jsou natolik složité, 
že v programu uspělo jen přibližně 200 uchazečů). Počet cizinců a soupis zemí každoročně zveřejní ministerstvo 
zahraničních věcí na svých internetových stránkách. 

• Mnozí cizinci se snaží problém řešit uzavřením manželství. To je na první pohled nejsnazší a nejrychlejší řešení, 
protože povolení k trvalému pobytu získáte ihned po sňatku (odpadá deset let pobytu v zemi na základě ročních 
víz nebo tři roky v případě zařazení do státního programu získání cizinců). Dalším kladem je, že se člověk 
daleko rychleji adaptuje na místní prostředí. Jenže vzniká mnoho různých problémů, například v případě 
rozvodu, otázek spojených s výživou dětí a nakonec i třeba s dědictvím. Problémy narůstají zejména v případě 
fiktivních sňatků. Proto Česká republika přijala mechanismy, díky kterým vám radíme – uzavření manželství je 
vynikající, když si manžela / manželku berete ze skutečné lásky, ale je to velká chyba, když to má být jen 
způsob, jak zkrátit čekání na povolení k trvalému pobytu. 

Všechny tyto a další překážky Czech Open Institute dokonale zná a umí je řešit. Kvalifikovaně vám poradí a spolu se 
svými advokáty vám pomůže řešit případné problémy. Jak jsme již ukázali dříve, naši klienti se například mohou stát 
členy vzdělávacího družstva nebo společníky některých našich firem. tím získají statut podnikatele a velmi rychle 
mohou získat podnikatelské vízum. 

Získání českého občanství či pracovního povolení tedy není nijak snadné, ale cizinci, kteří znají všechny s tím 
spojené informace (a v tom vám pomůže Czech Open Institute), bez sebemenších potíží dobře naplánují kroky 
potřebné k plnohodnotnému životu v České republice, mimo jiné k získání zajímavé práce v moderních českých 
nebo zahraničních firmách, které s radostí přijmou kvalifikované vysokoškolsky vzdělané zahraniční specialisty. 

Vynikající studenti, kteří během studia dokonale zvládnou češtinu a obhájí diplomovou práci, bez potíží najdou 
výborně placenou práci. Czech Open Institute může výborným absolventům nabídnout uplatnění také v některé s ním 
svázané firmě. 

 

5.5. Soupis dokumentů  

V zásadě potřebujete 3 nebo 4 skupiny dokumentů: 

Pro podání přihlášky na vysokou školu 

- Správně vyplněný tiskopis přihlášky (v českém jazyce). 

- Soupis známek získaných během středoškolského studia (nebo za poslední čtyři roky takového studia v případě, 
že ve vaší zemi není základní a střední vzdělání odděleno) a soupis známek z maturity, s vypočítaným průměrem 
(také v češtině). Některé školy to nevyžadují. 

- Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Některé školy to nevyžadují. 

- Nostrifikace maturity (první krok: ve vaší vlasti apostilou ověřit váš doklad o středním vzdělání; druhý krok: 
doklad úředně přeložit do českého jazyka; třetí krok: samotná nostrifikace, popřípadě přímé uznání vzdělání 
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v případě studentů ze zemí, s nimiž má Česká republika smlouvu o vzájemném uznávání středního vzdělání). 
Některé školy to nevyžadují. 

- Při nástupu ke studiu potřebujete ještě vaše fotografie (4 – 8 ks). 

Pro získání víza 

- Záleží na druhu víza, které chcete získat. 

- V nejsložitějším případě: výpis z rejstříku trestů v Česku, výpis z rejstříku trestů ve vaší vlasti, bankovní výpis 
dokládající dostatečnou výši prostředků na něm, doklady prokazující důvod pobytu v Česku (studium na vysoké 
škole, návštěva kursů, založení firmy ap.), potvrzení o ubytování v Česku, fotografie, správně vyplněný tiskopis 
žádosti o vízum. Dokumenty z Vašeho jazyka musejí být úředně přeloženy do češtiny. 

- S naší pomocí získáte buď potvrzení o přijetí ke studiu na vysoké škole (například jestliže vás přijmou bez 
přijímacích zkoušek), nebo dokument o tom, že jste byli přijati za člena našeho vzdělávacího družstva nebo 
společníka některé z našich firem; v některých případech je zapotřebí ověřit dokumenty buď v Česku, nebo 
v konzulátu České republiky. Na dobu našich přípravných kursů vám poskytneme také ubytování, a tudíž i 
potvrzení o něm. 

- V souvislosti s nutností získat doklad z banky o dostatečném objemu prostředků na vašem účtu (výši částky se 
dozvíte na konzulátu České republiky nebo u nás), radíme vám před zaplacením našich služeb vložit hotovost na 
váš účet, a tak získat potřebné potvrzení.  

Pro zdravotní pojištění 

- Druh pojištění závisí na tom, zda se budete pouze učit, či zda si budete přivydělávat nebo zda budete podnikat 

- Osobní doklady 

- Lze mít i pojištění zahraničních pojišťoven, pokud v dostatečném rozsahu kryjí pojistná rizika.  

Fakultativně: Pro případ, že se chcte stát členy vzdělávacího družstva nebo společníkem firmy ap. 

- Osobní doklady 

- Doklad, že nejste dlužníkem České republiky (vydává finanční úřad a na vaši žádost jej opatříme my) 

- Výpis z rejstříku trestů v Česku a ve vaší vlasti. 

- Podepsaná společenská smlouva, doklad o úhradě členského podílu ap. v závislosti na vybrané variantě.  

 

Dokumenty lze zasílat pouze poštou nebo kurýrem. Dokumenty zaslané faxem nebo elektronicky se nepřijímají. 
Všechny dokumenty musejí být úředně přeloženy do češtiny. 

Podání žádosti o vízum a převzetí víza musí být provedeno osobně. 
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6.0. Podpora od Czech Open Institute 

Czech Open Institute nabízí ucelený komplex služeb, počínaje konzultací k volbě vysoké školy a konče podporou při 
prvních krocích samostatného života po ukončení vysoké školy... Paleta služeb je velmi široká. 

Lze říci, že základem všech služeb jsou přípravné kursy. V jejich rámci se řeší veškeré související otázky: Víza a 
potřebné dokumenty k nim, volba školy a oboru, přihláška ke studiu, zdravotní pojištění atd. 

Praxe ukazuje, že úroveň vzdělání absolventů středních škol z některých zemí je nižší, než jak je vyžadováno u 
přijímacích zkoušek. Proto v některých přípravných kurzech Czech Open Institute počítá s individuálními 
konzultacemi a tréninky, jejichž cílem je doplnění znalostí z profilových předmětů (z předmětů, ze kterých budete 
skládat přijímací zkoušky). 

 

6.1. Přípravné kursy (pro studenty ovládající slovanský jazyk) 

6.1.1. Úplný kurs 

Zajišťuje takovou úroveň znalostí českého jazyka, abyste mohli složit přijímací zkoušku z českého jazyka. 
Samozřejmě taková znalost jazyka stačí i k tomu, aby nebyl překážku při složení přijímací zkoušky z profilových 
předmětů (matematiky, fyziky, chemie, historie atd. podle zvoleného oboru studia). V průběhu kursu se uskutečňují 
také individuální konzultace k vyrovnání znalostí z profilových předmětů. 

Tyto znalosti jazyka samozřejmě stačí ke složení přijímacích zkoušek na libovolnou vysokou školu v Česku. Zvláště 
ji doporučujeme těm uchazečům o studium, kteří se chystají studovat v nejprestižnější ekonomicky zaměřené, a 
přitom bezplatné vysoké škole Česka – na pražské Vysoké škole ekonomické (obory ekonomika, management a 
další).  

Charakter: Intenzívní denní studium. 

Trvání: 9 měsíců (dva semestry). 

Požadavky vůči studentům: Uzavřít smlouvu nejméně tři měsíce před zahájením kursu (v takovém případě je vysoká 
pravděpodobnost získání podnikatelského víza; jinak je nutno získat krátkodobé tříměsíční vízum a během něj 
požádat o roční podnikatelské vízum). Můžete také několikrát opakovat krátkodobá víza. 

 

6.1.2. Krátký kurs 

Zajišťuje takovou úroveň znalosti českého jazyka, která vám dovolí složit přijímací zkoušky z profilových předmětů 
(matematiky, fyziky, chemie, historie atd. podle zvoleného oboru studia). V průběhu kursu se uskutečňují také 
individuální konzultace k vyrovnání znalostí z profilových předmětů. 

Tento kurs postačuje ke složení přijímacích zkoušek na bezplatné státní vysoké školy technického zaměření a na 
většinu placených soukromých vysokých škol. 

Charakter: Intenzívní denní studium. 

Trvání: 4,5 měsíce (jeden semestr). 

Požadavky vůči studentům:  

- Pokud chcete studovat v bezplatných veřejných vysokých školách: Uzavřít smlouvu nejméně tři měsíce před 
zahájením kursu (v takovém případě je vysoká pravděpodobnost získání podnikatelského víza; jinak je nutno 
získat krátkodobé tříměsíční vízum a během něj požádat o roční podnikatelské vízum). Můžete také několikrát 
opakovat krátkodobá víza. 

- Pokud po skončení kursu chcete pokračovat ve studiu se studentským vízem, postačují dvě navazující 
krátkodobá tříměsíční víza. 

 

6.1.3. Zkrácený kurs 

Zajišťuje takovou úroveň znalostí českého jazyka, která vám dovolí orientovat se v českém prostředí. Postačuje 
k přijetí na některé placené soukromé vysoké školy. Je nezbytný také v případě, jestliže vás státní vysoká škola 
přijme bez přijímacích zkoušek, a vy přitom vůbec česky neumíte. 
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Letní varianta 

Na ni přímo navazuje studium na vysoké škole. 

Charakter: Intenzívní denní studium. 

Trvání: 3 měsíce. 

Požadavky vůči studentům:  

- Pokud chcete získat podnikatelské vízum: Uzavřít smlouvu nejméně tři měsíce před zahájením kursu (v takovém 
případě je vysoká pravděpodobnost získání podnikatelského víza; jinak je nutno získat krátkodobé tříměsíční 
vízum a během něj požádat o roční podnikatelské vízum). Můžete také několikrát opakovat krátkodobá víza. 

- Pokud po skončení kursu chcete pokračovat ve studiu se studentským vízem, můžete letní kurs absolvovat na 
základě jednoho krátkodobého tříměsíčního víza. 

 

Zimní varianta 

Kursy se zahajují od začátku září do začátku března podle potřeby (když se zformuje jedna skupina). Obsah kursu je 
stejný jako u letního kursu, po jeho skončení se student vrací domů a pokračuje individuálně ve studiu češtiny 
s konzultacemi po internetu. Během kursu vám poskytneme jednu konzultaci, která vám pomůže vyjasnit vaši úroveň 
znalostí z profilových předmětů (ze kterých budete skládat přijímací zkoušky na vybraný obor a školu). 

Tento kurs doporučujeme všem, kdo se chtějí předem seznámit s Českem a s podmínkami vzdělávání a života v ní. 

Požadavky vůči studentům: Krátkodobé tříměsíční vízum.  

 

6.2. Přípravné kursy (pro studenty neovládající slovanský jazyk) 

Pro vás v zásadě platí, že pro stejnou situaci potřebujete vždy o úroveň vyšší kurs, než jaký postačuje studentům 
s mateřským slovanským jazykem. Přesto vám doporučujeme pouze úplné kursy. 

Vzhledem k tomu, že naše kursy předpokládají jako vstupní jazyk některý slovanský jazyk, doporučujeme vám před 
zahájením studia v běžném kursu alespoň dva měsíce individuální výuku češtiny s pedagogem, který zná váš rodný 
jazyk nebo alespoň jiný jazyk, ve kterém se s ním domluvíte (zejména angličtina). Termín a cenu této individuální 
výuky dohodneme podle Vašich potřeb a našich možností. 

Individuální «předpříprava» samozřejmě vede k potřebě všechny kroky zahájit úměrně dříve. 

 

6.3. Rady k výběru přípravných kursů 

Následující rady mají pouze obecný charakter a týkají se zejména studentů s mateřským slovanským jazykem.  

Zkušenost ukazuje, že klienti obvykle přijímají svá rozhodnutí pozdě. Tím ztrácejí některé výhody. Většinou 
nestihnou včas získat dlouhodobé vízum, v důsledku čehož musí dočasně použít krátkodobá tříměsíční víza. To je 
v součtu samozřejmě dražší, než jedno roční vízum. 

Všechna krátkodobá víza a nová dlouhodobá je nutno vyřizovat ve vaší vlasti, nebo aspoň v některém jiném, bližším 
konzulátu České republiky. K nákladům proto připočtěte i jízdy do sídla vybraného konzulátu (polské Katovice, 
slovenská Bratislava, rakouská Vídeň) a týdenní čekání v místním hotelu. 

 

6.3.1. Po absolvování vysoké školy chcete pracovat mimo Evropskou unii a během studia pomýšlíte pouze na 
krátkodobé přivýdělky 

Pokud se po skončení vysoké školy chcete vrátit do své vlasti nebo aspoň odjet mimo území Evropské unie, a pokud 
během studia předpokládáte přivýdělky jen v omezeném rozsahu, ke studiu vám plně postačí studentské vízum. To 
získáte pouze po přijetí na vysokou školu (lze je získat ještě v několika jiných případech, ale ty se netýkají této 
příručky).  
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- Pokud se včas rozhodnete, na které soukromé vysoké škole chcete studovat (k rozhodnutí vám pomůžeme 
pomocí konzultace internetem), doporučujeme vám absolvovat náš zkrácený přípravný kurs českého jazyka.  

- Jestliže si jste jití, že vás na vybranou vysokou školu přijmou bez přijímacích zkoušek, také v tomto případě vám 
doporučujeme náš zkrácený přípravný kurs českého jazyka. 

  

6.3.2. Po absolvování vysoké školy chcete žít v Česku (či v jiné zemi Evropské unie), nebo si během studia 
chcete výrazně přivydělávat 

Jestliže po skončení vysokoškolského studia chcete zůstat žít a pracovat v Česku nebo v další zemi Evropské unie, 
nebo jestliže si chcete během studia ve větším rozsahu přivydělávat, pak potřebujete pracovní nebo podnikatelské 
vízum. Z právního pohledu názvy «pracovní» a «podnikatelské» vízum neexistují, vždy jde jen o dlouhodobé vízum. 
Ale v této brožuře tyto neoficiální termíny používáme, protože vyjadřují podstatu podmínek, při kterých lze uvedená 
víza obdržet. Na tomto místě je zapotřebí upřesnit některé detaily. 

V České republice můžete žít a pracovat podle různých zákonů, přičemž každá varianta má své plusy a mínusy. 

- Podle «pracovního zákona» (zákoník práce) - pracovník má více jistoty, ale v případě cizince to téměř nedává 
šanci na získání povolení k trvalému pobytu nebo dokonce na získání občanství (s výjimkou zapojení do státního 
programu získání cizinců).  

- Podle «podnikatelského zákona» (živnostenský zákon) – můžete podnikat jako soukromá osoba. Riskujete svůj 
majetek, neboť v případě bankrotu budete všechny nároky státu, bank, zákazníků i dodavatelů platit ze svého 
majetku. Zdravotní pojištění je v případě podnikajících cizinců mnohem dražší, než v případě zaměstnanců 
podle pracovního zákona. Nepotřebujete ale povolení úřadu práce a jste svobodní. 

- Podle «autorského zákona». Podmínky jsou v principu stejné jako u podnikatelského zákona. Nemusíte ale 
zaměstnávat osobu, která mluví česky a odpovídá za správnost vašeho podnikání. 

- Podle «obchodního zákona». Můžete se stát spolumajitelem právnické osoby (například členem družstva nebo 
společníkem společnosti s ručením omezeným). Tuto variantu využívá Czech Open Institute pro svůj program 
Czechwork, neboť jsme domluveni s firmami, které vás přijmou jako své členy či společníky (tyto firmy jsou 
pod plnou kontrolou Czech Open Institute). Studenty našich přípravných kursů zapojujeme do tohoto programu 
bezplatně. 

 

V první fázi pobytu a studia v Česku vás v případě vašeho zájmu začleníme do vhodného družstva nebo do vhodné 
společnosti s ručením omezeným. Během studia se dokonale seznámíte s českým prostředím, poznáte lépe i sami 
sebe a posoudíte, zda budete chtít být zaměstnáni, či zda budete chtít sami podnikat, nebo zda budete chtít zůstat 
členem (společníkem) ve firmě, která vás přijala na samotném začátku... 

Pakliže se rozhodnete využít tuto službu, můžete si vybrat libovolný náš přípravný kurs. Při volbě kursu rozhodujte 
podle toho, na jaké vysoké škole chcete studovat, a jakou část nákladů chcete pokrýt svými prostředky a jakou 
z přivýdělku. 

- Pokud se chcete učit na vysoké škole, kde musíte složit přijímací zkoušku z češtiny, doporučujeme vám pouze 
úplný kurs. 

- Pokud se chcete učit na vysoké škole, kde nemusíte složit přijímací zkoušku z češtiny, ale pouze musíte 
v češtině složit přijímací zkoušku z profilových předmětů, doporučujeme vám absolvovat úplný nebo krátký 
kurs. Mladým mužům z některých zemí doporučujeme spíše úplný kurs, protože by se mohlo stát, že po 
skončení střední školy by mohli být povoláni sloužit v armádě dříve, než začnou naše krátké přípravné kursy.  

 



Czech Open Institute 19 / 21 2004 / 05 

7.0. Výhody spolupráce s Czech Open Institute  

Czech Open Institute nabízí úplný komplex služeb v programu Czechschool (bezplatné vysokoškolské vzdělání v 
Česku), vyřizuje potřebné dokumenty podle požadavků vysokých škol, cizinecké policie, velvyslanectví a dalších 
státních orgánů, a dále svým klientům poskytuje všeobecnou pomoc a podporu během celého jejich pobytu v Česku. 

Vybrat si optimální obor studia a vhodnou vysokou školu, naplánovat si dobře svoji budoucnost – to vyžaduje 
znalosti, čas, kontakty. Rychle, výhodně, kvalitně vám při tom pomohou naši konzultanti. 

Je velmi těžké zajistit si samostatně přijetí na českou vysokou školu a samostatně projít celým procesem vyřizování 
všech dokumentů, a přitom být mimo českou republiku. Na dopisování se školami, překlady spousty dokladů atd. 
ztratíte hodně času. Kromě toho, vyřízení některých dokumentů vyžaduje vaši přítomnost jak ve vaší vlasti, tak 
v Česku Vysoce kvalifikovaní specialisté našeho institutu vám v řešení těchto otázek pomohou. 

V podpoře našich klientů pokračujeme i během celého jejich studia; v případě potřeby pomáháme řešit vzniklé 
problémy. Naši klienti se také mohou zapojit pro programu Czechwork, který usnadňuje zapojení do pracovní nebo 
podnikatelské činnosti, nebo do programu Czechliving, který usnadňuje uskutečnění libovolných přání spojených 
s pořízením vlastního bydlení (od drahého po nejlevnější). 

Takže: 

1. Vzhledem k našim zkušenostem s nejrůznějšími vysokými školami Česka a vzhledem k našim možnostem 
posoudit vaše další pracovní perspektivy, pomůžeme vám správně vybrat obor studia a vysokou školu. 

2. Operativně reagujeme na doplňující požadavky škol, cizinecké policie, bank a nejrůznějších úřadů Česka. 

3. Pomůžeme vám zvládnout český jazyk, což je základní podmínka pro život v České republice a zejména pro 
možnost bezplatného studia na státních vysokých školách.  

4. V případě potřeby vás připravíme ke složení státní zkoušky z češtiny, což vám dovolí nastoupit na libovolnou 
státní vysokou školu bez doplňujících testů ze znalosti jazyka. 

5. Pomůžeme vám obstarat všechny dokumenty, potřebné pro získání víza.  

6. Zajistíme vám právní ochranu a pomoc v případě takové potřeby, pomůžeme i při jednání s policií. 

7. Zajistíme libovolnou nezbytnou lékařskou pomoc v případě náhlého onemocnění nebo úrazu (pokud budete 
mít zdravotní pojištění), pracujeme se všemi zdravotními pojišťovnami Česka. 

8. Radíme a skutkem pomáháme našim klientům při řešení libovolných otázek spojených s životem a studiem 
v Česku.   

9. Zabezpečíme vám kvalitní ubytování a stravování za optimální ceny; pomůžeme získat sociální podporu 
(pokud na ni máte právo); pomůžeme získat soukromé stipendium; pomůžeme vyměnit studentské vízum za 
pracovní nebo podnikatelské; pomůžeme najít přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci s českými podniky. 

Všechny důležité dokumenty, tiskopisy a konzultace můžete získat: 

1. elektronickou poštou info@czechschool.com  

2. na telefonu +420 608 364 445 (v ruštině) v Praze 

3. na telefonu +420 *** (v angličtině) v Praze  

 

Naši zástupci vám poskytnou první informace a také reálnou pomoc i v některých jiných zemích. Jejich seznam 
najdete na internetové stránce www.czechschool.com. 
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8.0. Otázky a odpovědi  

 

8.1. Lze studovat libovolný obor a specializaci? 

Odpověď: Ano.  

Ale v souvislosti s některými problémy neposkytujeme pomoc studentům, kteří chtějí studovat: 

- na uměleckých vysokých školách (tyto školy mají jiné termíny přijímacích zkoušek, které nedovolují včas 
zakončit naše přípravné kursy); 

- v teologických seminářích (nezajímáme se o vaše náboženství, protože je považujeme za vaši soukromou věc, 
ale ze stejného důvodu nemáme specialisty, kteří by mohli v této oblasti poskytnout pomoc). 

Pomáháme všem zahraničním studentům nezávisle na vybrané vysoké škole a oboru (s výjimkou uvedenou výše). 
Přesto radíme nespoléhat se na takové fakulty, jako jsou lékařská nebo právnická. I kdyby vás ke studiu přijali a vy 
je úspěšně dokončili, velmi obtížně byste v Česku získali uplatnění. Tyto obory jsou přeplněné. 

 

8.2. Jak lze v Česku získat ubytování? 

Odpověď: Snadno. 

Studenti státních vysokých škol mohou na své škole požádat o přidělení místa na studentské koleji. Cena takového 
ubytování je mezi 20 až 100 euro měsíčně. 

Jestliže místo v koleji nedostanete nebo jestliže se učíte v soukromé vysoké škole, můžete se obrátit na soukromou 
ubytovnu nebo využít inzeráty soukromých osob. Takové inzeráty najdete nejen v místním tisku, ale přímo ve vaší 
škole. Pravděpodobně kdesi nedaleko vchodu je deska s inzeráty. Studenti se také často spojují a společně si najímají 
celý byt. To lze snadno udělat v libovolném městě, kde sídlí nějaká vysoká škola. 

S výběrem bydlení pomůže i Czech Open Institute. Pomůžeme podat žádost o ubytování na studentské koleji, nebo 
vám doporučíme individuální nebo společné bydlení, a to podle vašeho přání. A jestliže máte touhu žít v Česku 
dlouhodobě, nabídneme vám účast v programu Czechliving!  

 

8.3. Kolik studenti v Česku vydělávají? 

Studenti mohou v Česku reálně vydělat od 1 do 3 euro za hodinu. Studenti obvykle pracují ve velkých podnicích na 
pomocných pracích, při vykládání zboží v supermarketech, nakládce a vykládce vagónů, úklidu místností, roznášce 
letáků ap. Mzda může silně záviset na vašich znalostech a schopnostech a na vaší znalosti českého jazyka. Během 
studia obvykle můžete pracovat jen několik hodin denně a jen několik dnů během semestru. 

Studenti, kteří budou přijati do našeho družstva nebo se stanou společníky některé námi založené firmy, mají větší 
šance na přivýdělky. Vše samozřejmě závisí na množství volných míst ve městě, kde studujete. 

 

8.4. Když se učím na české škole, mohu si s sebou vzít manželku (manžela)? 

Odpověď: Ano.  

Ale pouze v tom případě, když manžel(ka) bude v Česku legálně. Buď jako student se studentským vízem, nebo jako 
zaměstnanec s pracovním vízem či podnikatel s vízem podnikatelským. Samozřejmě také může být v Česku jako 
turista s vízem turistickým. 

Při řešení těchto otázek můžete využít služeb Czech Open Institute. Manžel(ka) se může zapojit do libovolného 
programu spolu s vámi. Ale po dobu studia na našich přípravných kursech negarantujeme, že vaše rodina bude bydlet 
v oddělené místnosti (za příplatek samozřejmě můžeme zajistit samostatné ubytování v hotelu). 

Manžel(ka) také může přijet na návštěvu na základě pozvání (nejvýše na 3měsíce). Totéž se týká vašich rodičů nebo 
přátel. 
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8.5. Má smysl dokončit studia ve své vlasti, a pak s diplomem z vysoké školy začít studovat na české škole? 
Nebo je lépe neztrácet čas a ihned začít studovat v Česku? Lze přejít do vyššího ročníku české vysoké školy, 
když jsem absolvoval první ročníky téhož oboru v mé vlasti? 

Jestliže se učíte na vysoké škole ve své vlasti, ale chcete získat vysokoškolské vzdělání v Česku, samozřejmě vám 
radíme přerušit stávající studium a začít se co nejdříve připravovat ke studiu v Česku. Každý rok zdržení znamená, 
že někde zbytečně utrácíte svůj čas a peníze za ubytování a stravování. Ještě větší ztráta to je, pokud studujete na 
placené vysoké škole. 

Ale pokud přece jen absolvujete vysokou školu ve své vlasti, samozřejmě si můžete vybrat nový obor a specializaci 
v České republice (za určitých podmínek můžete studium začít přímo magistraturou). Také existuje možnost 
postoupit na doktoranturu. Po pravdě ale musíme upozornit, že to je velmi složité a neznáme žádný příklad, kdy se to 
povedlo. 

A ještě jedna užitečná rada. Někdy může být výhodné studovat paralelně na české i zahraniční vysoké škole (pak 
radíme rok studovat denně na jedné škole a dálkově na druhé, druhý rok to otočit). Ohromná výhoda je v tom, že se 
učíte ve dvou různých prostředích, že máte dva «soubory» kontaktů. To zvláště oceníte, pokud míříte 
k manažerskému vzdělání. Pravděpodobně však budete mít určité problémy, pokus se obě školy mezi sebou 
nedomluví na vzájemném uznávání zkoušek ze stejných předmětů – pak je budete muset skládat dvakrát.  

 

8.6. Co to je nostrifikace středního či vysokoškolského vzdělání? 

Obecně lze říci, že nostrifikace je složitý proces, během kterého musí abiturient prokázat, že jeho úroveň znalostí 
odpovídá srovnatelnému místnímu vzdělání. Například zájemce o nostrifikaci středoškolského vzdělání musí 
prokázat, že jeho znalosti odpovídají českému středoškolskému vzdělání.  

V případě studentů ze zemí, se kterými má Česká republika smlouvu o vzájemném uznávaní středního vzdělání, je 
proces jednodušší, ve své podstatě to je pouze formálnost, která se vlastně skládá z pořízení tří razítek... Tento 
zjednodušený proces se správně ani nenazývá nostrifikací, ale převodem vzdělání. 

Nostrifikace diplomu zahraniční vysoké školy je zcela jiná věc a výše uvedená odpověď se toho netýká. Pokud 
někoho zajímá nostrifikace zahraničního diplomu, obraťte se přímo k našim konzultantům. 

 

8.7. Existují věková omezení pro přijetí na české vysoké školy? 

Odpověď: Ne. 

Věková omezení v českých vysokých školách neexistují. Přesto mohou vzniknout určité problémy u starších 
uchazečů o studium (tak od 50 let), pokud budou žádat o studentské vízum. V takovém případě je zapotřebí zvlášť 
pečlivě připravit veškeré dokumenty. Mohou vzniknout i jiné «věkové» problémy. Například, bude se vám chtít žít 
na studentské koleji s lidmi, kteří by mohli být vašimi dětmi? 

 


