Középiskola: A cseh diákok 9 éves alapképzés elvégzése után folytathatják tanulmányaikat a középiskolákban. A középiskola jellegétől függően választhatnak szakmai (2-3 év), érettségire felkészítő, vagy 1 éves
képzést.
Felsőoktatás: A felsőoktatáson belül szakmai továbbképző iskolákban
(3 év) és egyetemeken tanulhatnak a hallgatók. Az egyetemeken a bolognai képzési rendszernek megfelelően, 3 év után szerezhetnek BA
diplomát, és további 2 év elvégzése után MA diplomát. Az osztatlan
képzések 5-6 évig tartanak.
További információ:
http://www.euroeducation.net/prof/czechco.htm

A külföldön folytatott képzések elismerésével
kapcsolatban információ kérhető:
Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání
Centre for Recognition of Documents on Education
U Lužického semináře 13
118 00 Praha 1
Czech Republic
Tel.: (+420) 257 011 335
Fax: (+420) 257 531 672
E-mail: naric@csvs.cz
Web: http://www.naric.cz

Érdemes továbbá a kiválasztott felsőoktatási intézménynél, illetve a cseh
Oktatási Minisztériumnál érdeklődni:
http://www.msmt.cz

További hasznos weboldalak:
www.eu-osztondijak.lap.hu
www.tka.hu (ERASMUS)
http://ec.europa.eu/ploteus/
(PLOTEUS – az EU képzési portálja)

Tartózkodási engedély:

Amennyiben a fenti, általános tájékoztató elolvasása után még további,
konkrét kérdései lennének, forduljon hozzánk bizalommal:
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Levelezési cím: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.
Tel.: (62) 555-580 Fax: (62) 555-581
Web: www.npk.hu; www.euroguidance.hu
E-mail: info@npk.hu

Szállás:

Euroguidance
Hungary

A bérelt szobák/lakások ára városonként változó: a bérleti árak Prágában
a legmagasabbak. A Csehországba külföldről érkező diákok viszonylag
olcsón találhatnak szállást az egyetemi városok diákszállóiban.
További információ: http://www.hungarian.hostelworld.com/
http://www.studentaccommodation.org

Magyar Nagykövetség
Pod Hradbami 17
Prága 6-Střešovice
Tel.: (+420) 233-324-454 – üzenetrögzítő, 220-317-200
E-mail: mission.prg@kum.hu
Web: www.mfa.gov.hu/emb/prague

Ösztöndíj lehetőségek
Csehország és Magyarország között államközi szerződés van érvényben, az aktuális cseh ösztöndíjakról a Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB)
honlapján lehet részletes információkat találni: www.scholarship.hu.
A csehországi ösztöndíj-lehetőségekről továbbá az alábbi weboldalon
található számos információ:
http://www.czech.cz/en/

Csehország

A cseh szabályozás értelmében uniós polgároknak akkor kell tartózkodási igazolást kérniük, amennyiben 3 hónapnál hosszabb ideig szándékoznak a Cseh Köztársaság területén maradni. Ebben az esetben 30 napon belül a területileg illetékes idegenrendészeti hatóságnál be kell
jelentkezni, ahol a tartózkodásról igazolást állítanak ki.

Külképviseletek:

A prágai egyetem pecsétje

Tanulás
Európában

Konzuli hivatal
Pod Hradbami 17
Prága 6-Střešovice
Tel.: (+420) 220-317-231
E-mail: mission.prg@kum.hu
Web: www.mfa.gov.hu/emb/prague

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé
az abban foglaltak bárminemű felhasználásért

Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal
Nemzeti Pályainformációs
Központ

Kiadja:
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ
Felelős kiadó: Dr. Soós Adrianna mb. főigazgató
Kiadás éve: 2010.

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ

Kedves Érdeklődő!

Sürgősségi ellátás:

A Nemzeti Pályainformációs Központ (Euroguidance Hungary) az Európai Bizottság LEONARDO DA VINCI programja keretében, 2000-ben
kezdte meg működését Szegeden. Jelenleg az Állami Foglalkoztatási
Szolgálat Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szervezeti egységeként
látja el feladatát. A 2007-2013 közötti időszakban az európai uniós
hátteret az Egész életen át tartó tanulás programja biztosítja. A központ fő célkitűzései: a pályaválasztás, az egész életen át tartó tanulás,
a nemzetközi mobilitás támogatása, a foglalkoztathatóság elősegítése, nyelvtanulással kapcsolatos tudnivalók közzététele ill. a magyar és
nemzetközi tanácsadási projektek népszerűsítése.

•
•
•
•

A www.npk.hu honlapon számos információ olvasható az európai
képzési lehetőségekről, pályázatokról, ösztöndíjakról, gyakornoki lehetőségekről, elérhetők a hazai felsőoktatási és középfokú oktatási
intézmények adatbázisai, illetve az érdeklődők tájékozódhatnak a
végzettségek kölcsönös elismeréséről is.
Ez a kiadvány egy európai országokat bemutató kiadványsorozat része,
mellyel a külföldre utazó diákoknak szeretnénk segítséget nyújtani.

Csehország
Alapvető információk:

Vasút: Csehország fejlett vasúthálózattal rendelkezik, amely szervesen
kapcsolódik a nemzetközi hálózatba. Vonattal történő utazás esetén
érdemes csoportos jegyet venni.
További információ: http://www.cd.cz/static/eng/

Segélyhívó szám: 112 (ingyenes)
Mentők: 152
Tűzoltók: 150
Rendőrség: 158

Az Európai Unió tagállamainak az állampolgárai az Európai Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány felmutatásával, a cseh
állampolgárokéval megegyező sürgősségi egészségügyi ellátásra jogosultak. Vizitdíjat fizetni kell (30 korona – ugyanennyibe kerül egy recept).
(Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát Magyarországon a lakóhely szerint illetékes OEP kirendeltségen lehet beszerezni.)
Prága

Telefon:
•  Nemzetközi hívószám: +420

Nemzeti ünnepek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Január 1., Újév és a függetlenség napja
Húsvét hétfő
Május 1., A munka ünnepe
Május 8., A felszabadulás napja
Július 5., Szent Cirill és Metód napja
Július 6., Jan Hus napja
Szeptember 28., Az államalapítás napja (Szt. Vencel napja)
Október 28., Az önálló Csehszlovákia kikiáltásának napja
November 17., A szabadság és a demokrácia napja
December 24., Szenteste
December 25-26., Karácsony

Busz: Általában busszal lehet a leggyorsabban eljutni az egyik cseh városból a másikba. Kisebb falvak esetében ez az egyetlen módja az utazásnak. Az állami busztársaságokon kívül magáncégek is üzemeltetnek
buszjáratokat.
Online menetrendek: http://www.dpp.cz/
Vízi közlekedés: A vízi utaknak – a kereskedelmen kívül – leginkább
turisztikai szempontból van jelentőségük. Számos hajójárat közlekedik
a nagyobb folyókon.
További információ:
http://www.czech.cz/en/czech-republic/transport/

Nagyobb városok hívószámai:
Település
Brno
Karlovy Vary
Plzeň
Prága

Hívószám
+420 53, 54
+420 35
+420 37
+420 2

Prága, Orloj
Prága, Károly-híd
Hivatalos név: Cseh Köztársaság
Elhelyezkedés: Közép-Európa
Terület: 78 866 km²
Népesség: 10 220 911 fő
Főváros: Prága
Államforma: parlamentáris köztársaság
Hivatalos nyelv: cseh
Hivatalos fizetőeszköz: cseh korona (1 CZK = kb. 11 HUF)
Vallás: katolikus, protestáns, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET)
Hívószám: +420

Karlovy Vary, Karlsbad

Közlekedés:

Koponya-templom, Kutna Hora

Repülőterek: Csehországban Prágában, Brnoban, Ostrava-Mošnovban
és Karlovy Varyban található repülőtér. Prágából Európa legtöbb nagyvárosába indul járat. A cseh légitársaság neve: ČSA.
További információ: www.czechairlines.com
http://www.azworldairports.com/azworld/p1450.cfm

Oktatási rendszer:
Óvoda és iskola előtti képzés: Az óvodát az oktatási rendszer részeként 3 és 6 éves kor közötti gyermekeknek biztosítják. A legtöbb óvoda
a Csehországban ingyenes, a szülők a fenntartási költségekhez járulnak
hozzá, 50%-ig vonhatják be a szülőket a költségekbe.
Általános iskola: A kötelező képzés 6-15 éves korig tart. A diákok különféle általános iskolák közül választhatnak attól függően, hogy milyen
specializációt választanak (művészet, nyelv, stb.). Az általános iskola első
szakasza 6-11 éves korig, a második szakasza pedig 11-15 éves korig tart.

