
Czech Open Institute zřídil tři vzájemně prováza-
né programy podpory cizinců v Česku:
Czechschool. Talentovaným lidem zpřístupňuje
bezplatné nebo levné, a přitom prestižní vysoko-
školské vzdělání.
Czechwork. Zahrnuje vyřízení všech dokumentů,
potřebných pro legální zaměstnání nebo pro za-
ložení vlastní firmy. (Poznámka: Vynikající účast-
níky předchozího programu můžeme zapojit do
společných podnikatelských projektů.) 
Czechliving. Účastníkům předchozích programů
zabezpečuje ubytování, od komfortního po skrom-
né, podle konkrétních požadavků a možností. 
Jedinečnost přístupu Czech Open Institute spočí-
vá v kombinaci uvedených programů tak, aby se
před každým studentem rychle a výhodně otevře-
ly všechny možnosti studia a práce v Česku nebo
v Evropské unii. Všem, kdo přijmou naše rady,
zaručujeme úspěšné přijetí na českou vysokou
školu. Usnadníme i získání dlouhodobého nebo
trvalého pobytu v České republice.

CZECH OPEN INSTITUTE PROJEKTY NAŠE SLUŽBY

Všichni cizinci mohou ve veřejných vysokých školách
České republiky studovat zdarma – za předpokladu
úspěšného složení přijímacích zkoušek a studia v čes-
kém jazyce.
Připravíme vás ke studiu na české vysoké škole: Vyře-
šíme všechny právní otázky, naučíme vás češtinu, při-
pravíme k přijímacím zkouškám. Po celou dobu vám po-
skytneme ubytování a celodenní stravování. Součástí
programu je i bližší poznávání Česka.
Studentům poskytneme pomoc a součinnost i během
jejich studia na vysoké škole, pomůžeme vyřídit veškeré
dokumenty i najít přivýdělek na úhradu ubytování a stra-
vování.

Czech Open Institute byl založen v roce 1992 jako
vzdělávací zařízení Českého informačního střediska pro
integraci cizinců REK. Od roku 2003 začal své služby
nabízet nejen cizincům, kteří už jsou na území České
republiky, ale také talentovaným mladým lidem ze za-
hraničí.
Administrativní kanceláře Czech Open Institute jsou
v centru České republiky v Brandýse nad Labem – Sta-
ré Boleslavi. Výuka se uskutečňuje v různých místech
Česka, obvykle v turistických střediscích, která mimo
dobu hlavní turistické sezóny nabízejí ty nejlepší pod-
mínky ke studiu – pohodlné ubytování, kvalitní stravová-
ní, tiché prostředí ideální k soustředěnému studiu. Také
tu jsou dobré příležitosti k odpočinku: Můžete zde spor-
tovat, stejně jako s přáteli popít pivo v klasické pivnici.



Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (15 tisíc
obyvatel) paří k nejstarším městům Česka. Již v desá-
tém století se stalo náboženským centrem, později si je
oblíbili rakouští císaři z rodu Habsburků. Slavnou historii
připomínají chrámy, zámek, židovský hřbitov, městská
brána. Budoucí studenty jistě zaujme skutečnost, že ve
městě sídlí Pedagogická fakulta Karlovy univerzity.
Příznivci aktivního odpočinku ocení dvě velká jezera,
asfaltované cyklistické cesty v okolních lesích, dvě fot-
balová hřiště, atletický stadión, sály pro squosh, bow-
ling, biliár. Večery lze strávit v klubech, diskotékách,
restauracích, pivnicích... Město je výborně spojeno ne-
jen s Prahou (pravidelné autobusové linky jezdí k nej-
bližší stanici metra přibližně 15 minut), ale také s mno-
hými jinými místy země, i s nejpopulárnějším místem
pro odpočinek, s Krkonošemi.

Zahraniční studenti obvykle přilétají na letiště Praha –
Ruzyně, nebo přijíždějí na některé z pražských meziná-
rodních železničních nebo autobusových nádraží. Tam
na ně vždy čekají naši spolupracovníci. Pokud byste
přesto zabloudili, v našem sídle bude v den vašeho pří-
jezdu služba, která vám pomůže. Zavolejte jí na telefon-
ní číslo, které dostanete spolu s popisem místa a času
setkání. Náš spolupracovník pro vás přijede. (Telefonní
číslo se píše ve tvaru +420 123 456 789. Tak je vytočte
z mobilního telefonu, ale z telefonního automatu vytočte
pouze 123 456 789.)
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BRANDÝS NAD LABEM České vysoké školy pro zahraniční studenty.


