Studijní pobyt v Rice Lake – základní informace
•

Přihláška, konkurz (jazykový test, Assessment center) – na web stránkách města Žamberk
http://www.zamberk.cz - Partnerská města – Konkurz RL

Dokumentace pro USA
•
•
•
•
•

Informace o studentovi - Initial Information Card (1 strana)
Dotazník - Interview Form (2 strany)
Dotazník studenta (vč. vyjádření lékaře, školy …) - HSH Student App Form (24 stran)
Originál potvrzení o studiu, učební plán High School - k žádosti MŠTV (soc. a zdrav.
účely ) – až v RL, přípravný týden
SEVIS poplatek, VISA

Dokumenty v ČR
•
•
•

Žádost o přerušení studia (u ředitele školy)
Žádost o příspěvek od města Žamberk na pobyt (25 000 Kč na studenta) - na web stránkách
města
Žádost na MŠTV – pro sociální a zdravotní pojištění (přiložit potvrzení o studiu, učební plán z
High School RL) – paní Šárka Doláková, Sarka.Dolakova@mstv.cz, tel. 234 811 685
Zdravotní pojištění
• Je zahrnuto v poplatku USD 4995 – ORGANIZACE Sisters City International
• Očkování – je nutné mít kompletní očkování povinné v ČR a navíc i žloutenku A+B
(3 dávky! - Twinrix) , meningokok (typ A, C, W135, Y - Menveo nebo Nimenrix, 1
dávka)

Pobyt v Rice Lake
•

začíná poslední týden v srpnu, končí 1.- 2.týden v červnu (není pevně stanoveno)

Poplatky a platby:
•
•
•
•
•
•

•
•

USD 4995
USD 220
USD 160
USD 2 500
USD 500
23 000 - 30 000Kč

poplatek - agentura ve Washingtonu (vč. pojištění mimo zubařského)
Servisní poplatek SEVIS – k získání ID (třeba k žádosti o Visa)
VISA
USD 250 měsíční kapesné (10x)
minimálně na účtu před nástupem do školy
zpáteční letenka

Koordinátoři:
Žamberk:
Šárka Strnadová
telefon: +420 777 771 682,
e-mail: sarka@josefstrnad.cz
RL:
Becky McCann a Amy Kelsey

Visa https://cz.usembassy.gov/cs/
Postup žádosti o VISA:
1. Číslo formuláře DC-2019 (formát např. N0013700871) – dostanete od koordinátorky (bez
tohoto formuláře nelze podat žádost o víza) – informace o DS-2019 na
http://j1visa.state.gov/participants/how-to-apply/about-ds-2019/
2. Zaplacení poplatku SEVIS (potřebujete číslo formuláře DS-2019 – N..) – USD 220, kartou –
registrace do systému SEVIS on line: www.fmjfee.com
3. Registrace na stránky konzulátu - https://cgifederal.secure.force.com/updatedata
4. Vyplnění a odeslání formuláře DS160 – na konci zadat číslo SEVIS poplatku
Postup jak vyplňovat VISA: https://chcidoameriky.cz/navod-jak-vyplnit-formular-ds160-pro-vizum-do-usa
5. Zaplatit žádost o VISA (USD 160, v Kč - převodem) – vytisknout „Confirmation DS160“
6. Poplatek za zaslání pasu (310 Kč kartou)
7. Ve svém profilu si můžete sjednat schůzku – potřebujete číslo o zaplacení žádosti o víza
(objednací doba je obvykle 15 a více dní)
8. Při samotné žádosti předložit: pas, originál DC- 019 Form, Confirmation DS160, doklad o
zaplacení SEVIS poplatku, (fotografie na bílém pozadí), adresu hostitelské rodiny

