
 

 

Středoškolská stipendia ASSIST & HMC 

Jak vyplnit přihlášku 

Přihláška se vyplňuje online v angličtině prostřednictvím tohoto odkazu:  

https://assist.formstack.com/forms/application_assist_hmc 

 

● Na vyplnění přihlášky si vyhraďte dostatek času a mějte prosím na paměti, že přihláška musí 

být kompletně vyplněná (včetně doručení všech požadovaných dokumentů na adresu nadace) 

do 10. prosince 2020, 23:59 hodin středoevropského času. 

● Při vyplňování prosím uvádějte česká jména a názvy bez diakritiky.  

● V přihlášce je mnoho polí, která jsou označena jako nepovinná. Ačkoli je vyplňovat nemusíte, 

doporučujeme v přihlášce sdělit co nejvíce informací.  

● Přihlášku můžete kdykoli uložit a vrátit se k vyplňování později. Po návratu do přihlášky ale 

budete muset znovu nahrát veškeré fotky.  

 

Co si připravit 

● Fotku vašeho obličeje z čelního pohledu ve stylu pasové fotky, ideálně ve velikosti 51 x 51 mm, 

přičemž velikost hlavy na fotce musí být mezi 25–35 mm dlouhá od brady k temeni. 

● Čtyři neformální snímky vás s vaší rodinou a přáteli – jednotlivé fotky nesmí přesáhnout velikost 

2 MB a musí být nahrány z vašeho počítače, nelze je sdílet z cloudového úložiště. 

 

Návod k vyplnění jednotlivých stran přihlášky 

Strana 1: Important Information About the Application 

Zde odsouhlasíte, že jste si přečetli všechny důležité informace k vyplnění přihlášky.  

 

Strana 2: Scholarship Information 

Zde vyplníte: 

● zemi, ze které žádáte, tedy Českou republiku, 

● akademický rok, o který se ucházíte, je předvyplněn,  

 



 

 

● dále v poli „for class“ vyberete, do kterého ročníku byste nastoupili v případě přijetí do 

programu: 

- pokud jste v 1. ročníku střední školy, vyplňte 10, 

- pokud jste ve 2. ročníku střední školy, vyplňte 11. 

 

Dále vyplníte, o které stipendium se hlásíte: 

● Full Scholarship: zaškrtnete v případě, že máte zájem o stipendium, které pokryje náklady na 

školné, ubytování a stravu. 

● Partial Scholarship: zaškrtnete v případě, že se ucházíte o stipendium, které pokryje jen část 

školného, ubytování a stravy.  

● Davis Scholarship: zaškrtnete v případě, že máte zájem o Davis Scholarship. Vzhledem k 

vysoké selektivitě (zatím stipendium dostalo jen 5 českých studentů) doporučujeme přihlásit se 

i do programu ASSIST. O toto stipendium se mohou ucházet i žáci 9. tříd základních škol.  

 

Program Preferences: 

Zde vyplníte, o který konkrétní program máte zájem. Dle vašeho výběru budete případně pozváni na 

pohovor se zástupci amerických nebo britských škol. Tento výběr je závazný a není možné ho později 

změnit.  

 

Strana 3: Applicant Information 

Zde vyplníte své kontaktní informace a nahrajete své pasové foto dle instrukcí.  

Při vyplňování prosím uvádějte česká jména a názvy bez diakritiky.  

 

Strana 4 a 5: Family Information, Sibling Information 

Zde vyplníte kontaktní informace rodičů a případné informace o sourozencích.   

Při vyplňování prosím uvádějte česká jména a názvy bez diakritiky.  

 

Strana 6: Educational Information 

Zde vyplníte, do jaké školy chodíte, včetně kontaktních informací.  

 

Do pole Current Grade/Class uveďte:  

● 9, pokud jste v 1. ročníku střední školy, 

● 10, pokud jste v 2. ročníku střední školy. 

 

 



 

 

V poli „I will receive my high school diploma after grade…“ vyplňte 13. 

V poli „…of how many grades in your school system?“ vyplňte 13. 

 

Vysvětlení: Anglosaský školní systém se od českého odlišuje, vycházíme tedy z obecného 

předpokladu, že povinná školní docházka je 9 let a střední škola trvá 4 roky, celkem tedy 13 ročníků.  

 

Dále označíte své oblíbené předměty a ocenění (pochvaly, výhry ve školních soutěžích, olympiádách 

apod.) za poslední 3 roky.  

 

Strana 7: Language Skills 

Vyplníte váš rodný jazyk a všechny jazyky, které umíte nebo se učíte. Dále vyplníte, jak dlouho a jak 

intenzivně se věnujete studiu angličtiny.  

 

Strana 8: Nonacademic Activities and Leadership Experience  

Tato strana se věnuje mimoškolním aktivitám uměleckého i jiného rázu. Doporučujeme vyplnit všechny 

aktivity, kterým se věnujete a chtěli byste se jim věnovat i při studiu v zahraničí. Zahraniční partneři 

k těmto informacím přihlíží při přiřazování stipendistů na konkrétní školy.  

 

Strana 9: Travel and Study Abroad 

Zde vyplníte informace o případných předchozích studijních nebo jiných delších pobytech v zahraničí, 

případných kontaktech v zahraničí, zda někdo z vašich příbuzných vyjel s programem ASSIST a jak jste 

se o programu dozvěděli.  

 

Strana 10: Short Answer Essay Questions 

Jedná se o krátké eseje o vás, vaší rodině a přátelích, zájmech mimo školu, dosažených úspěších a 

vaší motivaci pro studium v zahraničí. Tyto otázky jsou velmi důležitou součástí přihlášky, věnujte jim 

náležitou pozornost. Ti, kdo s vámi povedou pohovory, si o vás udělají obrázek právě na základě této 

sekce. Doporučujeme odpovědět i na poslední nepovinnou otázku dle vašeho výběru.  

 

 



 

 

Strana 11 

Photo Uploads 

Nahrajte 4 fotky vás s vaší rodinou a přáteli. Jednotlivé fotky nesmí přesáhnout velikost 2 MB a musí 

být nahrány z vašeho počítače, ne z cloudových úložišť.  

 

Candidate and Family Declaration 

Zde odsouhlasíte podmínky programu a souhlas se zpracováním osobních dat.  

 

Pokud je přihláška kompletní, klikněte na „Submit form“. Po odevzdání přihlášky se zobrazí stránka 

s potvrzením o odevzdání přihlášky. Zároveň obdržíte e-mail s PDF přílohou obsahující kopii vaší 

přihlášky. Tu vytiskněte a zašlete společně s dalšími požadovanými dokumenty na adresu nadace.  


