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A. ČESKO-NĚMECKÉ PROJEKTY  

1) Setkání, výměny mládeže   

- česko-německé akce v ČR nebo Německu, na víkend nebo déle (o prázdninách), pro studenty SŠ 

a VŠ, nízké nebo žádné náklady  

Česko-německé fórum mládeže: realizace vlastních projektů: www.cnfm.cz   

ahoj.info: česko-německý web a semináře: www.ahoj.info   

ČOJČ: divadelní workshopy a projekty: www.cojc.eu   

Junge Aktion: semináře, prázdninové akce: www.junge-aktion.de   

Existuje celá řada setkání, č.-n. letních táborů, víkendovek apod, které se konají jen občasně. 

Pravidelně je zveřejňujeme na našich FB stránkách, najdete je třeba i na tandem-org.cz.  

2) Pobyty na SŠ v Německu  

- krátkodobé a dlouhodobé středoškolské pobyty, pro studenty SŠ (někdy jen do 18 let!), ubytování 

zpravidla v rodinách, platí se poplatky za zajištění celého pobytu, soustředění atd. (možnost žádat 

o částečné stipendium u ČNFB nebo využít stipendijního programu daných organizací)  

AFS: pobyty na 3, 6 a 10 měsíců (placené): www.afs.cz   

Yfu: pobyty na 6 nebo 12 měsíců (placené): www.yfu.cz   

EUREGIO EGRENSIS: pobyt na šk. rok (placené částečně, jen pro určité regiony!): 

www.euregio-egrensis.cz     

NICM: podrobné info o typech pobytů na SŠ: www.nicm.cz/chci-studovat-stredni-skolu-v-

zahranici  

3) Odborné praxe v Německu  

- praxe, na 2 týdny a déle, pro studenty odborných škol, nízké náklady, zajišťuje a organizuje 

škola!  

Tandem/Program podpory odborných praxí: pomoc se zajištěním žádostí a realizací 

odborných praxí přes Česko-německý fond budoucnosti nebo Erasmus+: http://tandem-

org.cz/praxe  

4) Dobrovolná služba / Evropský sbor solidarity  

- dobrovolnictví v Německu pro jednotlivce, krátkodobé či dlouhodobé, na 2-12 měsíců, věk: 18 
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let–30 let, veškeré náklady hrazeny + kapesné  

Eures: nabídky práce, stáží, dobrovolnických pozic: 

https://ec.europa.eu/eures/public/cs/homepage   

Tandem / ahoj.info: výběr dobrovolnických míst v Německu: www.ahoj.info/evs-vacancies     

Dobrovolnické centrum z.s.: výběr dobrovolnických míst v Německu: www.dcul.cz  

5) Jazykové kurzy a zkoušky  

- 12týdenní kurzy úrovně A1 – C2, jazykové zkoušky, věk: doporučeno 16 let a více, vhodné pro 

studium na německé VŠ, do práce, zkoušky i kurzy jsou zpoplatněny  

Goethe Institut: informace ke zkouškám, nabídka jazykových kurzů (nejen v Praze):   

www.goethe.de/prag; www.goethe.de/ins/cz/cs/spr/prf.html     

TestDaF Institut: jazykové zkoušky na vybraných českých i německých školách: 

www.testdaf.de   

DSH Prüfung: zkouška konaná přímo na vybrané německé VŠ: www.dsh-germany.com  

6) Studium na VŠ v Německu  

- bakalářské, magisterské, doktorandské programy, nutná maturita, jazykový certifikát NJ nebo 

AJ na úrovni B1-C2 (dle oboru)  

Studienwahl: podrobné informace ohledně studia: www.studienwahl.de   

Hochschulkompass: přehled škol a stud. oborů v celém Německu: www.hochschulkompass.de  

Study in Germany: informace ohledně studia pro cizince: www.studieren-in.de    

Study in Bavaria: informace ohledně studia v Bavorsku  

Uni Asisst: portál pro podávání přihlášek na 90 % německých univerzit (pro cizince): 

www.uniassist.de    

7) Práce, brigády  

- práce v Německu, délka dle dohody a nabídky, věk: min. 16 let  

Eures: nabídky práce, stáží, dobrovolnických pozic: 

https://ec.europa.eu/eures/public/cs/homepage  

Český úřad práce: informace k práci v Německu: www.uradprace.cz/nemecko-1   

Bundesagentur für Arbeit: německý úřad práce: www.arbeitsagentur.de   

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung: zahraniční oddělení ÚP: www.ba-

auslandsvermittlung.de   
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Make it in Germany/Die Bundesregierung: informace pro cizince: www.make-it-in-

germany.com  

8) Letní jazykové školy  

- převážně pro studenty VŠ, v ČR nebo Německu, 1 týden až 1 měsíc, zpoplatněné (možnost získat 

stipendium)  

GFPS: letní jazykový tandem v Krušných Horách: www.gfps.cz   

Česko-bavorská vysokoškolská agentura: stipendia na kurzy v Bavorsku: www.btha.cz   

DAAD: stipendia na kurzy v celém Německu: www.daad.de/sommerkurse   

AKTION/Sommerkolleg: letní jazykové kurzy v ČR: www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-

rakousko   

9) Stipendia  

- stipendia v různé výši, pro studenty VŠ (pro bakalářské programy se stipendia udělují zpravidla 

jen v rámci semestrálních výjezdů z ČR (z české VŠ), stipendium na celé studium je určeno až pro 

magisterské a doktorandské programy)  

- pro studium v Německu není stipendium podmínkou, je možné si vše hradit z vlastních zdrojů  

Česko-německý fond budoucnosti: stipendia na semestrální výjezd: www.fondbudoucnosti.cz   

GFPS: stipendia na semestrální výjezd: www.gfps.cz   

Erasmus+ stipendia: stipendia na semestrální výjezd (přes českou VŠ), shrnující info: 

www.naerasmusplus.cz   

DAAD: stipendia pro Mgr. a vyšší studium, na 1 rok nebo na celou délku studia v celém 

Německu: www.daad.cz; www.funding-guide.de  

BTHA: stipendia pro Mgr. a vyšší studium, na 1 rok nebo celou délku studia, pouze na VŠ 

v Bavorsku: www.btha.cz   

Existuje celá řada německých stipendií, např. BAföG, Deutschlandstipendium, Copernicus-

Stipendium, KAS-Stipendium, FES-Stipendum aj. - některá z nich lze využít již i na celé Bc. 

studium v Německu. 

10) Inspirace ke zlepšení němčiny doma  

Deutsche Welle: portál s videi, články, podcasty v NJ, zdarma: www.dw.de   

jádu magazín: web s články v NJ a ČJ, zdarma: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/csindex.html    
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B. MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A VÝJEZDY V RÁMCI CELÉ EU  

1) Setkání, výměny mládeže (Erasmus+ Youth Exchange, Training Course)  

- 13–30 let, zahraniční pobyty v EU na 1–2 týdny, hrazeno 90 % a více  

Youth projects Czech republic: výměny mládeže financované programem ERASMUS+, celé 

zdarma Eurodesk: informace i nabídky napříč organizacemi: www.eurodesk.cz  

Stránky vysílajících organizací z ČR (lokalita není rozhodující):  

Tmělník: www.tmelnik.cz   

Be International: www.beinternational.cz  

EYCM Břeclav: www.eycb.eu   

Brno For You: www.brnoforyou.cz   

ICM Jindřichův Hradec: www.icmjh.cz  

Mladiinfo: www.mladiinfo.cz 

Facebookové stránky s nabídkou výjezdů Erasmus+:  

https://www.facebook.com/groups/evska/   

https://www.facebook.com/groups/youth.wh atever.CZ/   

„Youth projects CZECH REPUBLIC”  

„Youth Exchange Projects”  

„Youth projects”  

„KA1 Ka2 Ka3 Exchanges network”  

„Youth Exchange Project”  

„Youth Exchanges for Europe“

2) Workcampy  
 

1–3týdenní pobyty v zahraniční zemi (převážně v létě), dobročinná práce a volnočasový program, 

někdy je součástí také jazykový kurz, 14 let a více, poplatek   

INEX-SDA: www.inexsda.cz   

Trochu jinak: www.trochujinak.cz/cz/workcampy   
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Tamjdem: také víkendovky v ČR: www.tamjdem.cz    

3) Dobrovolná služba  

European youth portal: https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_en  

Mladiinfo: www.mladiinfo.cz/evropsky-sbor-solidarity/   

4) Práce  

EURES – evropský portál pracovní mobility: https://ec.europa.eu/eures/public/cs/homepage   

5) Aupair  

- práce jako au-pair u rodin žijících v zahraničí, od 1 měsíce po několik let, věk: min. 16 let, řidičský 

průkaz a kurz 1. pomoci výhodou  

AuPairWorld: www.aupair-world.net   

Aupair.com: www.aupair.com  
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