
Jak vyplnit přihlášku
● Před vyplňováním přihlášky se ujistěte, že jste si pečlivě prostudovali všechny informace o

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

být kompletně vyplněná (včetně odevzdání dílčích dokumentů jako jsou doporučení učitelů,
vysvědčení a jeho anglický překlad atd.) do 1. prosince 2022, 23.59 CET.

● Přihlášku je třeba vyplnit v angličtině. Při vyplňování prosím uvádějte česká jména a názvy bez
diakritiky. Přihlášky vyplněné v českém nebo jiném jazyce než v angličtině nebudou do
výběrového řízení zařazeny.

● V přihlášce je mnoho polí, která jsou označena jako nepovinná. Ačkoli je vyplňovat nemusíte,
doporučujeme v přihlášce sdělit co nejvíce informací.

● Přihlášku můžete kdykoliv uložit, a vrátit se k vyplňování později.

Návod k vyplnění jednotlivých částí přihlášky:

Important information about the application
Zde odsouhlasíte, že jste si přečetli všechny důležité informace k vyplnění přihlášky, že souhlasíte se
zásadami ochrany údajů (před odkliknutím si přečtěte dokument Data Protection Policy) a že budete
odpovědi na esejové otázky vypracovávat samostatně.

Scholarship Information

Zde vyplníte:
- Zemi ze které žádáte, tedy Českou republiku.
- Ročník ve kterém chcete vyjet (2023/2024).
- Dále v poli “for class” vyberete, do kterého ročníku byste nastoupili v případě přijetí do

programu:
- Pokud jste v 9. třídě základní školy (nebo ekvivalentním ročníku víceletého gymnázia),

vyplňte 10
- Pokud jste v 1. ročníku střední školy (nebo ekvivalentním ročníku víceletého

gymnázia), vyplňte 11
- Pokud jste ve 2. ročníku střední školy (nebo ekvivalentním ročníku víceletého

gymnázia), vyplňte 12
- Pokud jste ve 3. ročníku střední školy (nebo ekvivalentním ročníku víceletého

gymnázia), vyplňte Post Graduate

https://assistscholars.schooladminonline.com/file_resource/38d8fb12-d2bb-11ec-8092-02d5c4214917


Dále vyplníte, o které stipendium se hlásíte:
● Pokud se kromě stipendia ASSIST chcete hlásit i o stipendia Davis a HMC, zaškrtněte u

jednotlivých položek ano.
● Vyberte preference programů. Pokud se chcete ucházet jen o jeden z programů, nemusíte

vyplnit všech pět polí.
○ ASSIST (USA), Full Scholarship: zaškrtněte v případě, že máte zájem o stipendium

na roční studium v USA, které pokryje náklady na školné, ubytování a stravu.
○ ASSIST (USA), Partial Scholarship: zaškrtněte v případě, že se ucházíte o

stipendium, které pokryje jen část školného, ubytování a stravy.
○ HMC (UK), Full Scholarship: zaškrtněte v případě, že chcete studovat 2 roky ve Velké

Británii s plně hrazeným školným, ubytováním a stravou a splňujete finanční podmínku
programu (roční rodinný příjem do 30 000 GBP).

○ HMC (UK), Reduced Fee: zaškrtněte v případě, že chcete studovat 2 roky ve Velké
Británii s splňujete finanční podmínku programu (roční rodinný příjem mezi 30 000 - 80
000 GBP) a jste ochotni uhradit část školného a další náklady..

○ Davis Program (USA): zaškrtněte 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.

Applicant Information
Zde vyplníte své kontaktní informace dle instrukcí. Při vyplňování prosím uvádějte česká jména a názvy
bez diakritiky.
Pozor: datum narození je třeba vyplnit v americkém formátu, tedy měsíc/den/rok.

Household Information, Sibling Information
Zde vyplníte kontaktní informace vašich rodičů a případné informace o vašich sourozencích.
Při vyplňování prosím uvádějte česká jména a názvy bez diakritiky a data v americkém formátu
(mm/dd/rr)

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

Do pole Current Grade/Class uveďte:
● 9, pokud jste v 9. třídě základní školy (nebo ekvivalentním ročníku víceletého gymnázia)
● 10, pokud jste v 1. ročníku střední školy (nebo ekvivalentním ročníku víceletého gymnázia)
● 11, pokud jste v 2. ročníku střední školy (nebo ekvivalentním ročníku víceletého gymnázia)



● 12, pokud jste ve 3. ročníku střední školy (nebo ekvivalentním ročníku víceletého gymnázia)
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 za poslední 3 roky. Academic honors jsou především
školní ocenění, tedy pochvaly ředitele a učitelů, výhry ve školních soutěžích, olympiádách, debatních
soutěžích apod.

Language Skills
Vyplňte váš rodný jazyk a všechny jazyky, které umíte nebo se učíte. Dále vyplňte, jak dlouho a jak
intenzivně se věnujete studiu angličtiny.

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. Případná udělená
ocenění vyplňte jen za poslední 3 roky. Zahraniční partneři k těmto informacím přihlíží při přiřazování
výherců stipendia na konkrétní školy.

Travel and Study Abroad
Zde vyplňte informace o vašich 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.

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 esejové otázky jsou velmi důležitou součástí přihlášky,
věnujte jí 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. Na
esejové otázky odpovězte samostatně - nedělejte si starosti s perfektní angličtinou, do zahraničí
ostatně vyjíždíte také kvůli zlepšení jazyka.
Dejte si pozor na stanovený počet slov. U každé otázky se očekává odpověď dlouhá mezi 100 a 200
slovy.



Candidate and family declaration
Zde odsouhlasíte podmínky programu a souhlas se zpracováním dat.

Po stránce s podpisy se Vám zobrazí kompletní přihláška s Vámi vyplněnými údaji ke kontrole. Pokud
je něco v nepořádku, můžete se do příslušné sekce vrátit a položku opravit. Přihlášku v tomto stádiu
můžete uložit a vrátit se k ní později. Pokud je přihláška kompletní, klikněte na “Next” a zobrazí se Vám
stránka Payment, kde můžete kartou zaplatit administrativní poplatek za odevzdání přihlášky. Bez jeho
zaplacení nelze přihlášku odevzdat.
Po odevzdání přihlášky a zaplacení administrativního poplatku obdržíte email s PDF přílohou
obsahující kopii vaší přihlášky. Také se Vám zobrazí seznam (checklist) dalších dokumentů a formulářů,
které je třeba odevzdat pro zařazení do výběrového řízení.


