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Nejde jen o to naučit se cizí jazyk, ale 
sžít se s kulturně a společensky odlišným 
prostředím, najít si v něm přátele a vyzkoušet 
si jiný přístup ke studiu. Je to test, ve kterém 
člověk pozná sám sebe, své přednosti i slabé 
stránky. Studovat jeden rok v zahraničí je 
zkušenost, která může změnit celý život.
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Posláním Nadace Open Society Fund Praha je rozvíjet hodnoty 
otevřené společnosti a demokracie v České republice. Neobejde 
se přitom bez aktivních a tolerantních občanů, a proto ve 
spolupráci se skupinou Pioneer Investments podporuje 
talentované mladé lidi a pomáhá jim v jejich dalším růstu.  
Od roku 1993 uděluje českým středoškolákům roční stipendia 
na prestižních středních školách ve Velké Británii a Spojených 
státech amerických, která přinášejí mladých lidem nejen přístup 
ke kvalitnímu vzdělání, ale především rozhled a zkušenosti 
z mezinárodního prostředí. 

Stipendium již získalo 250 studentů, každý rok má šanci vyjet 
do zahraničí deset dalších. Buďte mezi nimi i vy!

Každý podzim vyhlašuje Nadace Open Society Fund Praha 
výběrové řízení, do kterého se mohou hlásit studenti 1. a 2. 
ročníků středních škol v České republice. Zasílají životopis, 
motivační dopis, doporučení učitelů a další dokumenty a musejí 
projít písemným testem angličtiny. Ti, kteří ho úspěšně absolvují, 
jsou pozváni na osobní pohovor, kde je důležitá především 
motivace studentů. Desítka nejlepších pak stipendium získá. 

Při výběru škol spolupracuje Nadace Open Society Fund Praha 
s britskou asociací The Headmasters’ and Headmistresses’ 
Conference (HMC) a sítí American Secondary Schools for 
International Students and Teachers (ASSIST). Obě sdružují na 
400 prestižních soukromých středních škol.

Jak to 
funguje?

Stipendium 
a podpora 
Pioneer 
Investments

Zahraniční školy poskytují roční stipendium, které pokrývá 
náklady na školné, ubytování a stravování a které dosahuje 
částky kolem milionu korun na studenta. Ostatní náklady 
v průběhu studia, jako je kapesné, pojištění, cestovné či účast na 
orientačním setkání, hradí částečně Nadace Open Society Fund 
Praha a rodiče studenta. Pokud rodiče nemohou pokrýt zbylé 
náklady studenta, mohou obdržet podporu skupiny Pioneer 
Investments, která na stipendia přispívá každoročně již od roku 
2005. Za tu dobu podpořila 15 studentů celkovou částkou 
550 000 korun.
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Slovo Pioneer Investments

Slovo Nadace Open Society Fund Praha

Podporu vzdělání považujeme za naši prioritu, chceme otevřít nové možnosti pro nadané 
studenty. Je zajímavé sledovat i další vývoj vybraných studentů. Velká část z těch, které 
skupina Pioneer Investments ČR podpořila, později začala studovat na některé z prestižních 
amerických či britských univerzit. Věříme, že životní zkušenosti, které si studenti přivezou 
zpět, budou obohacující nejen pro ně, ale pro celou společnost.

Mgr. ROMAN POSPíšIl, MBA  
generální ředitel společností skupiny Pioneer Investments v ČR

Rok v zahraničí je příležitost pro úspěšný start dospělého života. Každý student si z pobytu 
přiveze jiné zkušenosti a zážitky, všichni se ale vracejí samostatnější, tolerantnější 
a sebevědomější. Cizí pro ně přestává být cizím a odlišnost nevnímají jako překážku, ale 
příležitost k vzájemnému obohacení. Jsme hrdí, že pomáháme talentovaným mladým 
lidem získat zahraniční zkušenosti. A věříme, že to jako budoucí vůdčí osobnosti České 
republice jednou vrátí.

Mgr. ROBeRT BASCH 
výkonný ředitel Nadace Open Society Fund Praha
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Zkušenosti 
absolventů

Čím se liší Česká škola od zahraniČní?

Na dobrých školách v Anglii se lidé učí informace ne proto, aby 
si na ně kdykoli mohli vzpomenout, ale proto, aby se o nich 
naučili přemýšlet. Místo abychom se v hodinách politologie učili 
názvy a historii různých politických směrů, diskutovali jsme 
o argumentech, do jaké míry je dobré či špatné, že různé zájmové 
skupiny (od průmyslových lobbistů po neziskové organizace typu 
Greenpeace) mají vliv na utváření legislativy. Učitelé s námi byli 
ochotní diskutovat, přijímat naše názory a případně se nás tázat na 
to, proč si je myslíme, abychom si mohli uvědomit chyby ve vlastním 
logickém uvažování. 

Jan Indráček, Chigwell School, essex, Velká Británie 
(2007/2008)

Studium je úplně jiné, než jsme zvyklí u nás. Studenti si zvolí 
pouze čtyři předměty, na které se chtějí zaměřit. Na výběr 
je z patnácti a více předmětů, i takových, na které u nás 
nenarazíme, například náboženská studia, hudba, fotografie, 
ekonomie, umění atd. Máme kolem osmi hodin od každého 
předmětu týdně. Hodně práce ale musíme udělat sami během 
„preparation time“, což je čas vyhrazený pro přípravu na další 
den trvající kolem dvou hodin. Ani to někdy nestačí. Učitelé spíše 
radí, co a jak udělat, ale práce je na nás. Hodně času strávíme na 
internetu nebo v knihovně. 

lukáš Michalec, Christ College Brecon, Powys, Velká Británie 
(2011/2012)

V anglické literatuře jsme jednou strávili celou hodinu 
rozebíráním jediné stránky ve Sto roků samoty. Zdá se to 
zbytečné plýtvání časem? Možná na první pohled, avšak student 
tím leccos získá. Kniha, kterou mají všichni přečtenou, než 
vejdou do třídy, je analyzována kolektivně. Každý se vyjádří 
a přednese důvody, proč tak soudí. Pravda není jen jedna, jde 
o umění vyjádřit svůj názor a podložit ho patřičnými argumenty. 
Názory vyslechne učitel a následně je spolu s ostatními spolužáky 
reflektuje. 

Adam Růžička, Ardingly College, West Sussex, Velká Británie 
(2006/2007)
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V Americe máte pocit, že všem jde o to, abyste uspěli, dostali ze 
sebe to nejlepší, odváděli poctivou práci. škola vám dá prostor 
vyjádřit kreativitu způsobem vám přirozeným.

Sára Foitová, ethel Walker School, Connecticut, USA 
(2008/2009)

 
Dějepis mi nabídl něco zcela nového – místo krátkých útržků 
informací týkajících se spousty historických událostí jsem se celý 
rok prodírala pouze Francouzskou revolucí a válkou ve Vietnamu. 
Tento rozdíl mezi českým a britským způsobem studia se mi 
prokázal jako naprosto zásadní. Konečně se člověk zbavil pocitu, 
že jeho studium je jen nevýznamné memorování telefonního 
seznamu. Místo toho jsem po pár měsících začala cítit opravdovou 
spokojenost z toho, že do hloubky rozumím určité problematice.

Tereza Růžičková, Chigwell School, essex, Velká Británie 
(2011/2012)

 
Školy, kam Nadace OSF posílá studenty, jsou opravdu 
kvalitní a já měl obrovské štěstí – Whitgift dával velký důraz 
i na mimoškolní aktivity. Díky tomu jsem začal s rugby 
a debatováním. V rugby náš tým dvakrát po sobě vyhrál 
národní pohár, takže jsem trénoval s lidmi, kteří hráli za 
anglickou reprezentaci. V debatování náš tým vyhrál stříbro na 
mezinárodním turnaji v Nizozemí. Školám jde o prestiž, a tak je 
jejich podpora ve všech oblastech obrovská.

Josef Svoboda, Whitgift School, Surrey, Velká Británie 
(2009/2010)

Co vám studijní pobyt přinesl? 

Já jsem žil celý život v malém městě s rodiči, takže odjet do 
Londýna byla obrovská změna. Naučil jsem se řešit nové situace 
a teď se jich bojím mnohem méně. Umím si vyprat prádlo, 
řešit konflikty a strávit celou noc psaním esejí, naučil jsem se 
vystupovat ve formálních situacích. Naučil jsem se uvázat si 
motýlka i uvařit lasagne. Získal jsem perspektivu na spoustu 
věcí a nedovedu si představit, že bych bez této zkušenosti byl 
tak tolerantní, sebevědomý a spokojený, jako jsem. Potkat tolik 
rozdílných lidí mi otevřelo oči.

Josef Svoboda, Whitgift School, Surrey, Velká Británie 
(2009/2010)
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Už první rok mého života v Anglii ze mě udělal jiného člověka. 
Při střetu s názory lidí z jiné země a rozličných společenských 
vrstev (ať už se jednalo o studenty, vyučující nebo o britská 
média) jsem si uvědomil, jak moc byly moje světonázory 
ovlivněné relativně úzce zaměřenými názory v Česku.

Jan Indráček, Chigwell School, essex, Velká Británie 
(2007/2008)

Získala jsem jistou samostatnost a průbojnost. Jsem od té doby 
zvyklá si svoje věci řešit sama, aniž bych potřebovala, aby mě 
někdo vodil za ruku.

eliška Hánková, Worksop College, Nottinghamshire, Velká 
Británie (2005/2006)  

Ve spojení s pobytem v zahraničí se často mluví o úvodním 
nadšení. Musím ale upozornit, že to není vždy tak medové, 
zvláště na začátku. Vybavuji si pocity úzkosti a nejistoty, když 
jsem prošel poprvé branou internátu. Pan kolejní se usmál, 
ukázal, kde mám schránku, a předal klíče od pokoje. Zbytek byl 
na mně. Kdyby mi v ten moment nějaký prorok vzkázal, že za pár 
týdnů se tu budu cítit jako doma v Třebíči s kupou dobrých přátel 
okolo, asi bych mu nevěřil. Ale přesně to se stalo. Anglický křest 
ohněm mi dodal více odvahy, za což jsem neskonale vděčný. 
Adam Růžička, Ardingly College, West Sussex, Velká Británie 

(2006/2007)
 
Amerika mi pomohla se rozjet, nebát se jít naplno do čehokoli, 
co mě inspiruje. Myslím, že nepřeháním, když jí přiznám 
odpovědnost za objevení mojí optimistické stránky.

Sára Foitová, ethel Walker School, Connecticut, USA 
(2008/2009)

na Co nikdy nezapomenete?

Jednou jsme s učitelem dějepisu vyráběli informační plakáty 
a lepili je po škole. Jeden z plakátů jsme chtěli vylepit nad vchod 
do školní kaple, já jsem ale na ty dveře nedosáhla ani ze židle. 
S výmluvným gestem jsem podávala izolepu panu učiteli: „Sir, 
I can’t reach there, I’m too small.“ On mi na to řekl: „Eliška, stop 
being small!“ A přisunul mi stůl, ze kterého jsem už dosáhla. 
Myslím, že to je jedna z hlavních věcí, kterou jsem si z Anglie 
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odnesla – začít věřit sama sobě, přestat být malou a sama sebe si 
vážit. I když si to čas od času pořád musím připomínat. 

eliška Hánková, Worksop College, Nottinghamshire,  
Velká Británie (2005/2006)

 
Dostal jsem příležitost dirigovat předehru Mozartovy 
Začarované flétny ve školním komorním orchestru. Každá 
zkouška orchestru mi utekla tak rychle a pokaždé jsem se cítil 
plný energie. Když nadešel den koncertu, všechny hráče jsem 
před koncertem povzbudil a potom už jsme hráli a já si to užíval 
do posledního momentu. Ve chvíli, kdy jsem konečně snížil svou 
taktovku a otočil se k publiku, mě obklopil aplaus. Po koncertě ke 
mně přišlo hodně lidí, kteří mi děkovali a chválili mě. Ne proto, 
že bych byl úžasný dirigent, ale proto „jak jsem se do té hudby 
vcítil“. Na ten pocit nikdy nezapomenu.

Ondřej Soukup, Ryde School, Isle of Wight,  
Velká Británie (2012/2013) 

Před odjezdem do Anglie mě varovali, že spřátelit se s anglickými 
studenty je těžší než s těmi zahraničními. Bylo tomu ale přesně 
naopak. Hned první prázdniny v říjnu mě spolužačka ušetřila 
cesty domů a pozvala mě na deset dní do Londýna, kde má její 
rodina dům na břehu Temže, co by kamenem dohodil od Tower 
Bridge. Byly to ty nejzábavnější prázdniny. Poznala jsem pravý 
anglický život, její maminka mě učila vařit anglická jídla a vzali 
mě s sebou nejen na všechny důležité památky, ale i na méně 
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známá a skrytá místa v Londýně, jako je starý londýnský trh, 
nejstarší románský kostel nebo námořnická akademie. 

Monika Axmanová, Harrogate ladies’ College, Yorkshire, 
Velká Británie (2012/2013)

První návštěva New York City! Od první chvíle mi bylo jasné, 
že tam chci jednou (na čas) žít, a s každou další návštěvou se 
mi to potvrzuje. Tehdy bylo mrazivo, New York se třpytil a jeho 
rychlost, vůně a zvuky, výška i lidskost se mi vtiskly do paměti.

Sára Foitová, ethel Walker School, Connecticut, USA 
(2008/2009)

Přihlaste se! Bojíte se, že vaše rodina nebude moci zaplatit náklady na život 
v zahraničí, které už stipendium nepokrývá? Nenechte se tím 
odradit a přihlaste se! Hlavní je motivace a talent. Uspějete-li ve 
výběrovém řízení, s uhrazením nákladů pomůže Nadace Open 
Society Fund Praha, Pioneer Investments a další dárci.  

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje výběrové řízení na 
stipendia vždy na podzim. Přesné termíny, přihlášky a podmínky 
najdete na stránkách www.osf.cz. 

Kontaktní osoba:   Zdenka Almerová 
Nadace Open Society Fund Praha 
Jeseniova 47, 130 00 Praha 3 
Tel.: 222 540 979 
e-mail: zdenka.almerova@osf.cz 
www.osf.cz
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Zabalte si jen to nejdůležitější, protože vám nevyhnutelně 
přibude spousta věcí. 

Nenakupujte moc v předstihu, třeba školní vybavení či 
uniformu. Nikdy nevíte, co vám škola zadarmo 
zprostředkuje a co vůbec (ne)budete potřebovat.

Nebojte se zeptat, když se někde ztratíte a nevíte si rady. 
lidé okolo vám vždy pomohou. 

Na orientačním týdnu se snažte seznámit se všemi, i přestože 
se po odjezdu z domova můžete cítit spíše introvertně. 
Pomůže vám to najít první kamarády. 

Ptejte se učitelů. Psát eseje několikrát do týdne je náročné 
- zvlášť, když ze začátku vlastně nevíte, jak se správná esej 
píše. Učitelé ale čekají, že za nimi přijdete, pokud čemukoli 
nerozumíte. Znamená to pro ně, že máte zájem o daný 
předmět, a vaši snahu ocení. 

Nedělejte si starosti. Budete-li bydlet na koleji či soukromě, 
vždy budete mít poblíž učitele, poradce, správce kolejí či 
někoho jiného, na koho se můžete obrátit v případě 
jakýchkoli problémů.

Vyprávějte o Česku. Jakkoli se zdá, že je Česko malá 
nepodstatná země, lidi kolem vždy zajímá, odkud jste a jak 
se u vás žije.

Pokud vám někdo ze spolužáků nabídne, abyste zůstali na 
prázdniny u jeho rodiny, neváhejte. Tak se nejlíp seznámíte 
s místní kulturou, při cestování ušetříte a budete mít skvělé 
zážitky. 

Každý má někdy těžší období a je jen jeden způsob, jak z něj vyjít 
vítězně – zaměstnejte se! Zkuste herectví, začněte vyvolávat 
fotky, choďte na přednášky nebo někde dobrovolně 
pracujte. Vůbec pak nebudete mít čas na to, aby se vám 
stýskalo. 

Užívejte si každou minutu a vyzkoušejte všechno, co vám 
nabídnou. Bude vás to bavit. 

Desatero  
rad na cestu
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