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Cena v Kč zahrnuje středoškolskou výuku, nalezení vhodné školy, ubytování v jednolůžkovém pokoji v rodině s polopenzí, závěreč-
ný certifikát o absolvování studia a pojištění proti úpadku CK. V ceně je zahrnutý poplatek za povinný 4týdenní kurz němčiny při ško-
le Dialoge - Bodensee Sprachschule před nástupem na střední školu s ubytováním v rodině s polopenzí. 

Jestliže se chcete během studia věnovat nějakým 
sportům nebo koníčkům, uveďte je, prosím, do při-
hlášky. Na Vánoce a Velikonoce jezdí studenti  
zpravidla domů.

1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 13 370 Kč. 
2.  Povinný poplatek za dohled a asistenci místního koordinátora je 950 Kč týdně.
3.  Povinný 4týdenní přípravný kurz Intensive 25 (25 lekcí týdně) ve škole Dialoge - Bodensee Sprach-

schule, ubytování v rodině, jednolůžkový pokoj, polopenze, před nástupem na střední školu, je za-
hrnutý v ceně studia. Příplatek za kurzovné v termínu od 28.6. do 20.8.2021 je 680 Kč týdně.

4.  Příplatek za ubytování v termínu od 27.6. do 21.8.2021 a 26.6. - 20.8.2022 je 410 Kč týdně.
5.  Státní školy většinou poskytují učební materiály studentům zdarma, za fotokopie se platí zpravidla 

50 - 70 EUR ročně. Náklady na místní dopravu představují cca 40 EUR měsíčně.
6.  Doporučujeme kapesné ve výši 150 až 250 EUR měsíčně, podle nároků a zálib studenta.
7.  Příplatek za speciální dietu v rodině je 680 Kč týdně (netýká se vegetariánské stravy).

Lindau

Organizace školního roku a prázdnin: 1. polo-
letí začíná 14.9.2021, končí 11.2.2022*, 2. polo-
letí začíná 14.2.2022* a končí 31.7.2022. *Přes-
ný konec 1. pololetí bude stanoven v létě 2021.
Organizace školního roku a prázdnin: můžete 
nastoupit kdykoli během školního roku, který je od 
14.9.2021 do 31.7.2022.
Prázdniny: 2.11. - 5.11., 24.12.2021 - 7.1.2022, 
28.2. - 4.3., 11.4. - 22.4., 6.6. - 17.6.2022.
Výuka probíhá: většinou od 8.00 do 16.00 hod.
Zahájení výuky pro českého studenta: nejlépe 
na začátku školního roku nebo od 2. pololetí. Začít 
však můžete kdykoliv během školního roku na pobyt 
8 až 46 týdnů. Střední školy v Lindau jsou velice fle-
xibilní a vychází našim klientům vstříc.

Kurz/týdny 8 12 15 20 46

Secondary School Experience 89 960 122 250 146 460 186 810 396 640

• pro mládež od 13 do 17 letStřední škola Německo
Dialoge - Bodensee Sprachschule + gymnasium  Lindau

Drtivou většinu vždy tvoří němečtí studenti, mezi 
95 - 99 %. Zbytek jsou studenti v rámci těchto pro-
gramů.

Doprava do Lindau:
1. Individuální: rodiče přivezou dítě sami a přesvěd-
čí se o kvalitě ubytování.
2. Letecky: rádi Vám zajistíme letenku Praha - Cu-
rych - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště v Curychu 
do Lindau stojí 4 560 Kč, odvoz zpět stojí stejně.

Dialoge - Bodensee Sprachschule v Lindau nabízí přípravný 4týdenní kurz němčiny a následné studi-
um na gymnáziích v Lindau. Lindau je nádherné, klidné město na břehu Bodensee, kousek od švýcar-
ské a rakouské hranice. Přihlášky podejte nejlépe 3 měsíce před zahájením studia.

DOPRAVA:

S KÝM BUDU STUDOVAT:

VÝLETY A AKTIVITY:

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

PŘÍPLATKY:

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2021:

CENÍK KURZŮ 2021:

POPIS ŠKOLY:

Ubytování je od neděle před začátkem studia do soboty po ukončení studia.

Hostitelská rodina, sdílená koupelna, max. 30 minut MHD od školy, ložní prádlo poskytnuto, ruční-
ky s sebou, jednolůžkový pokoj, polopenze (snídaně a večeře u hostitelské rodiny). Obědy jsou mož-
né za příplatek 1 130 Kč týdně (oběd v balíčku od hostitelské rodiny, pokud škola nemá školní jídel-
nu nebo oběd ve školní jídelně). Měsíční jízdenka na místní MHD stojí 40 EUR.

• 1 lekce trvá 45 minut, počet lekcí týdně je 25 - 30.
• Ve třídě je 20 - 30 studentů.
• Pro středoškolské studenty ve věku 13 - 17 let s velmi dobrými výsledky a solidní znalostí němčiny, kteří
chtějí okusit německý vzdělávací systém a poznat život u našich západních sousedů. Němčinu byste 
měli mít na úrovni B1. Během úvodního 4týdenního kurzu němčiny ve škole Dialoge Bodensee se roz-
mluvíte, takže na gymnázium budete přicházet v dobré jazykové kondici.
• Na německých státních středních školách mohou čeští studenti strávit maximálně 1 školní rok, 
nemohou studovat poslední ročník a složit v Německu maturitu. To lze jen na soukromé střední škole. 
• V den zahájení studia musí být student mladší 18 let.
• Povinné předměty: němčina, cizí jazyk, matematika, fyzika, zeměpis, dějepis, chemie, tělocvik.
• Volitelné předměty: etika, dramatické divadlo, hudba, výtvarné umění, obchod a ekonomie, matema-
tika - algebra, životní prostředí, statistika, geometrie, světová historie, vaření, čínština atd.
• Jazyky: na většině škol se vyučuje angličtina, španělština, francouzština, někde dokonce i latina.
• Vysvědčení: škola vystaví certifikát o účasti.
• Požadavky: studijní průměr lepší než 2,5, solidní znalost NJ a poslední vysvědčení ideálně v němči-
ně nebo angličtině. Školy chtějí vidět poslední výroční vysvědčení.
• Všechny školy jsou v Lindau nebo jeho blízkém okolí, z hostitelské rodiny se do Dialoge a do gym-
názia budete dopravovat autobusem, měsíční jízdenka stojí 40 EUR. Pokud nebudete něčemu rozumět 
nebo budete mít problém, vždy se obraťte na místního koordinátora.
• Na školách se klade důraz na samostatnou práci, schopnost zjistit si potřebné informace, umět správ-
ně prezentovat své myšlenky a práci.

INTACT - studium v zahraničí, s. r. o., tel.: 800 555 700, email: info@intact.cz, www.intact.cz


