
 

 
 
 

Nezávislá cesta po Evropě 
 
 
Co je nezávislá cesta? 
AFS povoluje studentům jeden samostatný výlet do zahraničí v průběhu programu. Tento výlet se 
nazývá „nezávislá cesta“, protože se očekává, že student si zařídí vše sám a nezávisle na host. rodině 
a AFS. Neznamená to ale, že by student nebyl při zahraniční cestě účastníkem AFS programu. 
Účastníkem je stále a musí tak respektovat pravidla programu (zákaz drog, stopování, řízení, 
alkoholu). 
 
Kdy může student odjet na nezávislou cestu? 
Na nezávislou cestu může student odjet ve druhé polovině programu, tedy po 1. lednu (po 1. květnu u 
studentů na letní semestr). Velmi doporučujeme, aby se student vydal na cestu až v květnu nebo 
červnu, kdy je lepší počasí a také výuka na konci školního roku o trochu volnější. Student nesmí odjet 
na nezávislou cestu v termínu, kdy je plánované soustředění AFS. 
 
Jak dlouhá může být nezávislá cesta? 
Student může odjet na 5 dní včetně dne odjezdu a návratu. Tuto cestu může absolvovat jen jednou 
během programu. Záleží na studentovi, zda pojede na 5 dní nebo méně, ale nemůže jet pryč např. na 
3 dny v květnu a na 2 dny v červnu. Student může jet pouze do jedné země. 
 
Může student cestovat sám? 
Ne. Na nezávislou cestu může jet student např. s jinými AFS studenty, se spolužáky, host. sourozenci, 
atd. Student nesmí v rámci nezávislé cesty cestovat se svými vlastními rodiči nebo sourozenci. Popř. 
může student navštívit svého kamaráda v zahraničí u jeho hostitelské rodiny anebo studenta, kterého 
jeho vlastní rodina doma hostila.  
 
Které země může student navštívit? 
Student může cestovat po Evropě, konkrétně do těchto zemí: Rakousko, Belgie, Bosna a 
Hercegovina, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Nizozemí, 
Norsko, Polsko, Portugalsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká 
Británie. Student nesmí navštívit svoji domovskou zemi, pokud je Evropan (např. německý student 
nesmí jet na cestu do Německa). Student může navštívit pouze jednu zemi. 

 
Co musí student zvládnout před odjezdem na nezávislou cestu? 
Student si musí vše naplánovat. Zjistit, zda jím vybrané datum vyhovuje jeho host. rodině a rodinným 
plánům, host. škole a nezasahuje do soustředění AFS. 
Pokud je toto v pořádku, musí si student zjistit, zda nepotřebuje do dané země vízum. Mimoevropští 
studenti přijedou do ČR s dlouhodobým vízem / pobytem, které jim dovoluje cestovat po zemích EU. 
Je ale vždy jistější ověřit si informaci na ambasádě země, do které chtějí cestovat. 
V případě, že datum i vízum je zajištěno, je třeba informovat kancelář AFS o plánu cesty. Student tak 
musí učinit nejméně 3 týdny před odjezdem. Student dostane od AFS formulář, který je třeba vyplnit 
a který obsahuje mimo jiného tyto informace -   
 

- přesný termín cesty 
- adresa a tlf. spojení na ubytovací zařízení 
- jméno a kontakt na spolucestovatele 
- informace o cestě (destinace, datum a čas odjezdu a příjezdu, rezervační číslo letenky apod.) 
- Student musí být omluven ve škole! 

 
Tyto informace potřebuje AFS znát k tomu, aby získalo souhlas od vlastních rodičů studenta. 
Následně dojde k formálnímu odsouhlasení cesty ze strany AFS a zažádání o povolení vlastních 
rodičů skrz AFS kancelář v domovské zemi studenta. 
V případě, že AFS kancelář neobdrží tento písemný souhlas před odjezdem, nebude studentovi cesta 
povolena a to ani v případě, že má již koupené jízdenky/letenky a zarezervované ubytování. 
Jízdenky/letenky je tedy lépe zakoupit až po formálním odsouhlasení cesty ze strany AFS. 
 


