
 

 
 

 

Pravidla AFS 

V tak velké organizaci, jakou je AFS, je nutné stanovit určitá pravidla, aby se studenti, pokud 
možno, vyhnuli nepříjemnostem, ale také proto, aby jejich rodiče důvěřovali organizaci a 
nemuseli se zbytečně o své děti obávat. Pravidla ulehčují situaci i Vám, hostitelským rodinám 
a školám. Studenti jsou s pravidly obeznámeni (dostávají je před příjezdem do hostitelské 
země a znovu jsou jim opakována na popříjezdovém soustředění před příchodem do 
hostitelské rodiny), ale my bychom je rádi zopakovali také Vám, abyste sami věděli, co 
student smí a co nikoli. 

1. Studenti musí dodržovat platné zákony České republiky. 

2. Studenti nesmí řídit žádná motorová vozidla, a to ani v případě, že vlastní řidičské 
oprávnění. 

3. Jízda autostopem kdekoliv a s kýmkoliv je zakázána. 

4. Je přísně zakázáno vlastnit, užívat či prodávat jakékoliv drogy. 

5. Nadměrná konzumace alkoholu je hrubým porušením pravidel. Veškerá konzumace 
alkoholu musí být v souladu se zvyky hostitelské rodiny a zákony ČR. 

6. Návštěvy vlastních rodičů a příbuzných studenta se v průběhu programu nedoporučují. Ve 
výjimečných případech je pro takovou návštěvu nutné vyžádat si svolení hostitelské 
rodiny, AFS kanceláře v ČR a  AFS kanceláře v domovské zemi studenta. 

7. Jakákoliv absence ze školní docházky musí být řádně omluvena. 

8. Cestování studentů během programu: 

Přílišné cestování v průběhu roku se obecně nedoporučuje, protože programy AFS jsou 
založeny na školní docházce a orientovány převážně na pobyt v hostitelské rodině. 

▪ Cestování nesmí narušit povinnou školní docházku a pravidelná soustředění pořádaná 
AFS. 

▪ Cestování ve společnosti dospělého člena hostitelské rodiny, školní výlety, akce 
pořádané AFS nebo skupinami AFS uznanými (sportovní klub, jazyková škola, ZUŠ, 
atp.) jsou považovány za regulérní součást programu. 

▪ Do poloviny programu, tj. do 1. ledna následujícího roku (resp. do 1. května u letních 
semestrálních programů) studenti nemohou strávit noc mimo svoji hostitelskou rodinu, 
tzn. na výlet za kamarádem nebo spolužákem mohou studenti pouze během dne.  

▪ Do 1. ledna mohou studenti navštívit na dobu ne delší než 48 hodin, pouze jinou AFS 
hostitelskou rodinu, a to se souhlasem svojí hostitelské rodiny a hostitelské rodiny, 
kterou chtějí navštívit. 

▪ V případě cesty do zahraničí s hostitelskou rodinou či školou si musí student zažádat o 
povolení vlastních rodičů zprostředkované AFS kanceláří v ČR.  

▪ Samostatné cestování po ČR ve druhé polovině programu (po 1. lednu, resp. po 1. 
květnu u semestrálních studentů) je možné, a to na dobu ne delší než 48 hodin. 
K cestě stačí souhlas hostitelské rodiny.  

 

 



▪ V případě samostatné cesty studenta do zahraničí, tzv. Nezávislé cesty, která je 
součástí programu, musí student informovat o cestě AFS kancelář nejpozději 3 týdny 
před plánovaným odjezdem. Pokud dojde k odsouhlasení cesty AFS kanceláří v ČR, ta 
informuje AFS kancelář v domovské zemi studenta a zažádá o svolení vlastních rodičů 
studenta.  

▪ Studenti nemohou během programu navštívit svou domovskou zemi. 

▪ Pokud chce student po skončení AFS programu zůstat na území ČR anebo v Evropě, 
je nutné, aby nejpozději v den ukončení programu, přijel do ČR jeden z rodičů, či jiný 
blízký příbuzný (dospělý) studenta a převzal za studenta zodpovědnost.  

 


