Rok k nezaplacení
Středoškolská stipendia na studium
ve Velké Británii a USA

Nadace Open Society Fund Praha

Možnost strávit rok na zahraniční škole je zkušeností, která
změní celý váš život. Studium je testem, ve kterém poznáte
sami sebe, své silné i slabé stránky. Zlepšíte se v cizím jazyce,
najdete si nové přátele, poznáte novou kulturu, jiné společenské prostředí a zažijete odlišný způsob výuky.

přes dvacet let rozvíjí hodnoty otevřené společnosti
a demokracie v České republice. Neobejde se při tom bez
aktivních, vzdělaných a tolerantních občanů.
Ve spolupráci se skupinou Pioneer Investments
proto podporuje studenty středních škol a pomáhá jim v jejich dalším, nejen profesním růstu.
Od roku 1993 nadace uděluje českým středoškolákům a středoškolačkám roční stipendia
na prestižní střední školy ve Velké Británii
a v Americe, která přinášejí mladým lidem nejen
přístup ke kvalitnímu vzdělání, ale především rozhled a cenné zkušenosti z mezinárodního prostředí.

Stipendium získalo již

274
studentů

a každý rok dostává šanci vyjet
do zahraničí 10 dalších.
Až 75 % stipendistů pokračuje ve
studiu na zahraničních univerzitách.
Buďte mezi nimi i Vy!
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Zkušenosti absolventů
Co vám studijní pobyt přinesl?
Čím se liší česká škola
od zahraniční?
Osobně pro mne byl největší rozdíl v přístupu
učitelů. V Česku se málokdy vidí, že by se
učitelé o žáky zajímali i mimo školu. V Saint
Andrew‘s jsem měla pocit, že učitelům na nás
studentech vyloženě záleží. Jde o mnohem
více osobní přístup, který zaručuje dobré
vztahy a dobrý pocit při studiu.
Martina Havlenová,

Celý život jsem žil s rodiči v malém městě,
takže pobyt v Londýně pro mě byl obrovskou
změnou a procesem osamostatnění. Naučil
jsem se vystupovat ve formálních situacích,
uvázat si motýlka, vyprat si prádlo i uvařit
lasagne. Získal jsem jiný náhled 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, Velká Británie

Saint Andrew‘s School, USA

Rozdíl byl hlavně ve výuce. Studovala jsem
pouze pět předmětů, zato hodně do hloubky.
Velký důraz byl kladen na porozumění, nikoliv
na vědomosti. Spoustu hodin jsem věnovala
psaní esejí. Škola mě na rozdíl od té české
hodně bavila a ráda jsem jí věnovala čas.
Anna Routová,
Harrogate Ladies’College, Velká Británie

Ve spojení s pobytem v zahraničí se často
mluví o úvodním nadšení. Vždy to však není
tak růžové. Vybavuji si počáteční pocity
úzkosti a nejistoty. Když jsem prošel poprvé
branou internátu, pan kolejní se usmál a
předal mi klíče od pokoje. Zbytek byl na mně.
Kdyby mi v ten moment nějaký prorok tvrdil,
že za pár týdnů se tu budu cítit jako doma v
Třebíči s kupou dobrých přátel okolo, asi bych
mu nevěřil.
Adam Růžička,

Na co nikdy nezapomenete?
S učitelem dějepisu jsme vyráběli informační
plakáty a lepili je po škole. Jeden plakát jsme
chtěli vylepit nad vchod do školní kaple, já
jsem však nahoru 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
dosáhla. Myslím, že to je jedna z hlavních
věcí, kterou jsem si z Anglie odnesla – začít si
věřit, přestat být malou a vážit si sama sebe.
Eliška Hánková,
Worksop College, Velká Británie

Dostal jsem příležitost dirigovat předehru
Mozartovy Začarované flétny ve školním
komorním orchestru. Když nadešel den
koncertu, všechny hráče jsem před koncertem povzbudil a potom jsem 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.
Ondřej Soukup,
Ryde School, Isle of Wight, Velká Británie

První návštěva New York City! Od první chvíle
mi bylo jasné, že tam chci jednou alespoň 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, USA

Ardingly College, Velká Británie

Největší rozdíl byl v tom, že škola nebyla jen
jedna budova, ale celý areál s tenisovou
halou a několika ragbyovými hřišti. Překvapilo
mě, že mezi hodinami nebyly přestávky, takže
přemisťování do jiných učeben často zasahovalo do dalších hodin.
Anna Matoušková,
Culford School, Velká Británie
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Dozvěděla jsem se o sobě a o světě víc, než
za celý život. Nedokážu si představit jinou
střední školu, na které bych poznala tak
skvělé lidi, jako v Andoveru. To oni mě budou
nadosmrti motivovat v tom, abych se nikdy
nevzdávala a neustále šla za svým snem.
Nikol Kusáková,
Phillips Academy Andover, USA
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Kam vás můžou zkušenosti ze zahraničí posunout?
Rok strávený v Americe mi přinesl množství
v té době v rámci naší země nezískatelných
zážitků. Semestr ve školním týmu amerického
fotbalu mi dal smysl pro taktiku. Poměrně
přísná pravidla internátního života mě naučila
plánovat si čas a zároveň žít naplno. Díky
spolužákům z nejbohatších amerických rodin
jsem pochopil, že peníze nejsou všechno.
Jednoznačně nejvíce moje následující
směřování ovlivnil tamní styl výuky založený
na aktivním čtení, psaní a diskuzi v hodinách
s maximálně šesti studenty, který se více než
deset let sám snažím praktikovat coby pedagog na vysokých školách v České republice.
Oldřich Bureš,

Když říkáme, že nějaká příležitost změnila náš
život, většinou přeháníme. Stipendium od Nadace OSF je jednou z výjimek. Tato zkušenost
změnila můj pohled na svět a představy toho,
jak se v něm profesionálně uplatnit. Největší
a zásadní dopad měl stipendijní program na
můj systém hodnot. Bez Nadace OSF bych
ve 21 letech nespravoval investiční fondy ve
společnosti Goldman Sachs v Londýně
a ve 24 nezakládal vzdělávací softwarovou
firmu, kterou investoři financovali desítkami
miliónů korun.
Jan Šrámek,

Blootham School, Velká Británie, 2004-2006,
Zakladatel a ředitel platformy Better

St. Andrew‘s Middletown, USA, 1995-1996,
vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a evropských
studií a vedoucí Centra pro bezpečnostní studia na
Metropolitní univerzitě Praha

Před dvaceti lety jsem díky stipendiu strávila
půl roku na střední škole na Havaji. Semestr
v zahraničí mi dodal studijní sebevědomí
a zároveň mě naučil nové osobní pokoře.
Dnes vyučuji právo na Oxfordské univerzitě,
a angažuji se ve veřejném životě v České
republice, zejména v problematice rovnosti
pohlaví. Bez studijního pobytu ve Spojených
státech bych dnes nebyla tam, kde jsem.
Barbara Havelková,
Lutheran High School of Hawaii, USA, 1996-1997,

Shaw Foundation Fellow in Law, Lincoln College and
Faculty of Law University of Oxford

Roční stipendijní pobyt na střední škole v USA
byl odrazovým můstkem pro má další studia
a začátek pracovní kariéry. Díky pomoci učitelů, mentorů a spolužáků jsem získal potřebné
zkušenosti a podporu při výběru americké
univerzity. Nabyl jsem dostatek sebevědomí
a znalostí, což mi pomohlo uspět i při náročném studiu na Yale. Kritické myšlení, kterému
jsem se naučil právě při pobytu na střední
škole a důraz na otevřenost a toleranci, byly
klíčovými schopnostmi pro můj karierní rozvoj
v oboru investičního bankovnictví, kterému se
věnuji již třetím rokem.
René Bystroň,

The Lawrenceville School, USA, 2005-2006,
Analytik společnosti Barclays Capital v Singapuru
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Nenechte si odfouknout šanci

a 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.

Jak se přihlásit?
Vždy na podzim vyhlašuje Nadace Open Society Fund Praha
výběrové řízení, do kterého se mohou hlásit studenti a studentky 1. a 2. ročníků středních škol v České republice.
K přihlášce do stipendijního programu je potřeba připojit
životopis, motivační dopis, doporučení učitelů a další dokumenty. Zájemci musí projít písemným testem z angličtiny. Ti,
kteří ho úspěšně absolvují, jsou pozváni na osobní pohovor
se zástupci zahraničních škol. Desítka nejlepších uchazečů
pak získá stipendium.
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.

Stipendium a podpora Pioneer
Investments
Zahraniční školy poskytují roční stipendium, které dosahuje
částky kolem milionu korun na studenta a pokrývá náklady
na školné, ubytování a stravování. Ostatní náklady v průběhu
studia např. kapesné, pojištění, cestovné či účast na
orientačním setkání, hradí částečně Nadace Open Society
Fund Praha a rodiče studenta. Pokud rodiče nemohou pokrýt
zbylé náklady, mohou zažádat o podporu skupiny Pioneer Investments, která na stipendia přispívá každoročně již od roku
2005. Za tu dobu podpořila 19 studentů celkovou částkou
680 000 korun.

Slovo Nadace Open Society Fund Praha
Kontaktní osoba: Zdenka Almerová

Nadace Open Society Fund Praha
Hradecká 18, 130 00 Praha 3
Tel.: 222 540 979
E-mail: zdenka.almerova@osf.cz
www.osf.cz

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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Zaujal Vás stipendijní program?
Pomozte nám podporovat nadané studenty!

Desatero rad na cestu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Zabalte si jen to nejdůležitější, protože vám nevyhnutelně přibyde
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.

Podpořte
středoškolská
stipendia

Každý rok vybíráme studenty, kteří získají stipendia na prestižních středních školách ve Velké Británii a Spojených státech.
Školné, které se na těchto školách standardně pohybuje v řádech
statisíců korun, poskytují školy pro naše studenty zdarma. I
přesto jsou ale s pobytem studenta v zahraničí spojeny náklady,
které si některé rodiny nemohou dovolit. Těmto rodinám se proto
snažíme pomoci uhradit alespoň část těchto nákladů.
Přidejte se k nám. Podpořte studenty v jejich cestě za kvalitním
vzděláním.

web:
e-mail:

www.osf.cz/pomahejte-s-nami
dar@osf.cz

Inspirovat vás mohou zkušenosti
našich dárců:
Podporu vzdělání považujeme za naši prioritu. Těší nás, že můžeme přispět k tomu, aby nadaní mladí lidé nemuseli o prestižním
vzdělání v zahraničí jen snít, ale mohli jej naplno prožít bez
starostí o finance. Je úžasné vidět, že se vracejí plní sebevědomí
a nových podnětů, které je mohou jak profesně, tak v životě posunout dále. 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
Před lety jsem získal středoškolské stipendium Nadace OSF, které
mělo klíčový význam pro můj další rozvoj. Proto nyní každoročně
na tuto aktivitu přispívám. Když bude do fondu postupně přispívat hodně lidí, kteří stipendium v minulosti získali, mohly by tyto
příspěvky pokrýt velkou část nebo dokonce veškeré náklady spojené s programem a pomoci tak dalším lidem získat jedinečnou
příležitost studia v zahraničí.
František Roztočil, dárce
Začátkem devadesátých let jsem strávil rok na střední škole v
USA. Rozšířil jsem si obzory a poznal jsem, jak se věci dělají jinde.
Z tehdejšího pobytu těžím dodnes. V rámci svých možností proto
podporuji mladé aktivní lidi, aby dostali stejnou šanci nasbírat si
vlastní zkušenosti. Do fondu Nadace OSF přispívám pravidelně,
protože jde o velkou, dlouhodobě činnou organizaci, která se věnuje tématům, jež jsou mi blízká, a mám jistotu, že můj příspěvek
bude investován smysluplně a efektivně.
P. Z., dlouholetý pravidelný dárce Nadace OSF
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Nadace Open Society Fund Praha
Hradecká 92/18, 130 00 Praha 3
Tel.: 222 540 979
E-mail: zdenka.almerova@osf.cz
www.osf.cz
Pioneer Investments
budova FILADELFIE
Želetavská 1525/1
140 00 Praha 4
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