
Vízum pro studium angličtiny v Austrálii 

Žádost o vízum pro studium v Austrálii se může podat 

 On-line, 

 poštou, 

 osobně na Australské ambasádě ve Vídni. 

K žádosti je nutné doložit 

 On-line žádost - dotazník 157A, uveden v přiložené složce, 

 poplatek ambasádě 550 AUD / 400 EUR, 

 4 x fotografie pasového formátu, 

 kopie pasu (oskenovaná dvojstrana s fotografií), 

 cestovní pas musí být platný a nepoškozený, platnost pasu alespoň v délce vašich víz, 

nejlépe ještě 6 měsíců po návratu z Austrálie,  

 Electronic Letter Of Confirmation (E-COE) - potvrzení o přijetí na australskou školu 

(zajišťuje agentura), pokud žádáte na Australské Ambasádě osobně, stačí Letter of 

Offer (dokument vystavený školou ještě před zaplacením školného), 

 Bezdlužnost vůči Commonwealths - nesmíte mít žádné dluhy vůči zemím 

Commonwealthu. 

Dále si Australská ambasáda může požádat o 

 Výpis z rejstříku trestů - jen v případě, že se hlásíte na kurz delší než 1 rok, 

 výpis z rejstříku trestů ze zahraničí - jen v případě, že se hlásíte na kurz delší než 1 rok 

a pobývali jste v cizině déle než 1 rok během posledních 10 let, 

 I při podáni online - elektronické žádosti o studentská víza do Austrálie je možné, že 

vaše žádost bude přeposlána z Austrálie na Australskou Ambasádu ve Vídni na další, 

ale mnohem důkladnější posouzení, kde vás zaměstnanci této Australské Ambasády 

mohou osobně kontaktovat, 

 muže například proběhnout telefonický pohovor se zaměstnancem Australské 

Ambasády o těchto tématech 

o vaše studijní a jiné plány v Austrálii,  

o o tom, jak využijete studium v Austrálii ve své budoucí kariéře  

o o vašem předchozím zaměstnaní, studiu, pobytu v zahraničí 

o o ostatních souvisejících informacích, které mohou Australské Ambasádě 

pomoci správně rozhodnout o tom, jestli jedete do Austrálie na studentská víza 

opravdu za účelem studia a nikoliv například jen za prací do Austrálie..atd 

 Australská Ambasáda si také může od vás vyžádat informace o vašem finančním 

zabezpečení – sekce Finanční zajištění.  

 

 

 

 



Vízum pro odborné a kombinované kurzy 

Doklady k žádosti o studentská víza do Austrálie pro odborné a kombinované kurzy 

(tzn.jazykové+odborné kurzy) jsou velmi podobné jako výše zmíněné. 

K žádosti je nutné předložit 

 Vyplněný formulář 157A, 

 4 x fotografie pasového formátu, 

 Vízový poplatek australské ambasádě 400 EUR , 

 Electronic Letter Of Confirmation (E-COE), 

 Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání - kopie VŠ diplomu, popř. maturitního 

vysvědčení, zpravidla nemusí být úředně ověřené. V některých případech si však 

ambasáda může vyžádat notářsky ověřené kopie dokumentů o ukončeném předchozím 

vzdělání. 

 Finanční krytí – popsáno více v „Finanční zajištění“ 

 Doklad o vašich předchozích pracovních zkušenostech. 

Ambasáda si může v průběhu procesu vyřizování víz vyžádat: 

 Potvrzení o původu finančního krytí - tj. důkaz, že osoby, které dávají žadateli 

finanční garanci, případně žadatel sám, byly schopny nakumulovat poskytované 

finanční prostředky. 

 Krátký dopis ambasádě, ve kterém vysvětlíte a popíšete své studijní a pracovní plány a 

zdůvodníte, jak studijní kurz v Austrálii může být přínosný ve vašem osobním i 

profesním životě. 

Jak platit vízový poplatek australské ambasádě ve Vídni 

V současné době jsou 2 možnosti platby 

 osobně na australské ambasádě - akceptuje se platba v hotovosti nebo kreditní kartou, 

 vyplněním formuláře, kdy vyplníte údaje ze své kreditní/platební karty. Ambasáda  si 

pak strhne platbu z vašeho účtu. 

Kontakt na Australskou Ambasádu ve Vídni 

Adresa Australského Velvyslanectví ve Vídni 

Australian Embassy Vienna, Visa Section, Mattiellistrasse 2, A - 1040 Wien, Austria, 

tel: +43-1-5128 580,    fax: +43-1-5132908 

Úřední hodiny Po - Pá, 9:00 - 11:00 - vyřizují žádosti, klientů, 11:00 - 13:00 - objednávání 

termínů schůzky 

Kontakt na Imigrační úřad v Sydney v Austrálii 

Sydney CBD office Ground Floor 26 Lee Street, Sydney NSW 2000  

Otevřeno: po - pá 09.00 - 16.00 (stř 09.00 - 13.30) 



Finanční zajištění 

Aby vaše žádost o studentské vízum byla úspěšná, musíte prokázat dostatečné finanční krytí k 

zabezpečení vašich životních nákladů, případně i nákladů členů rodiny na prvních 12 měsíců 

pobytu v Austrálii. Pokud je váš pobyt kratší než 12 měsíců, prokazujete finanční prostředky 

na celou dobu vašeho pobytu a studia. Minimální náklady na prokázaní finančního krytí činí   

1 500 AUD/měsíc pobytu + prostředky na letenku ($2 000 AUD) + prostředky na dodatečné 

školné, tj. školu, která ještě není zaplacená (ale jen v rámci vašeho prvního roku pobytu v 

Austrálii, tj. například: pokud si předplatíte $2 000 AUD za 6 měsíců z 2 letého kurzu - je 

nutné prokázat dalších $2000 AUD) 

Finanční krytí můžete prokázat níže uvedenými doklady, které doložíte Vy nebo vaši rodiče, 

příbuzní či blízcí přátelé: 

 Výplatní pásky za posledních 3-6 měsíců, 

 V případě, že finanční zajištění dokazuje například jeden z rodičů, je nutné předložit 

doklad o příjmu této podporující osoby (například pracovní smlouvu - potvrzení od 

zaměstnavatele, kopie výplatních pásek...) 

 Dostatečné prostředky se dokazují výpisem z běžného bankovního účtu (jiné druhy 

účtů nejsou akceptovány, například stavební spoření nelze pro finanční krytí použít) 

 Pokud za Vás budou dokazovat finanční krytí další osoby, např. rodiče, budete 

potřebovat notářsky ověřený dopis o finanční podpoře od každé osoby poskytující tuto 

podporu (stav bankovního účtu) uvádějící, že daná osoba bude žadatele podporovat, tj. 

budete mít přístup k těmto finančním prostředkům na běžném účtu (v případě, že 

žadatel prokazuje svůj osobní účet, není tento dokument nutný) 

 Na bankovním účtu musí být minimálně $1 500 AUD na 1 měsíc vašeho pobytu, tj. 

jestliže žádáte o víza na dobu 4 měsíců (například 12 týdnů studia + získáte 

automaticky 4 týdny prázdnin po skončení studia, musíte tedy prokázat finance na 5 

měsíců , tudíž musíte mít na bankovním účtu alespoň $5 000 AUD (5 x $1 000 AUD) 

+ peníze na zpáteční letenku (zhruba $2 000 AUD) dohromady $7 000 AUD a vaše 

školné musí být celé předplacené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práce v Austrálii 

Jak najít práci po příletu do Austrálie, jaké jednotlivé kroky vás čekají 

 

 Životopis – uvést základní údaje o Vás, úroveň angličtiny, pracovní dovednosti a 

zkušenosti, rozepsat časovou flexibilitu, kdy a jak dlouho můžete pracovat, viz.Příklad 

životopisu, 

 průvodní dopis (Cover Letter), 

 založit si bankovní účet, viz Bankovní účet, 

 doporučující dopis (Reference Letter), 

 daně, 

 kurz, školení. 

 

Příklad životopisu                              CURRICULUM VITAE  
 

Name John Black  

Date of Birth 12. 6. 1980  

Address 123 Pitt Street, Sydney, 2232 NSW  

Mobile 0425 656 895  

E-mail john.black@jahoo.com.au  

Nationality French  

Visa status student  

 

Education: RMAT French University (2002 - 2006), Bachelor Degree  

 

Work experiences: Project Assistant (August 2006 - November 2007)  

Unilever Corporation, France 

 

Waiter (June 2003 - September 2003)  

Dark Restaurant, London, England 

 

Life-Guard (June 2005 - September 2005)  

LA Leisure Centre, Los Angeles, USA  

 

Special skills: Language: French - native English - Advanced German - Upper 

Intermediate Computer skills - MS Office, Internet 

Related courses - RSA, First aid  

 

Personal skills: Responsible, created, hard-working, ambitious, flexible,  

organisational ability, efficient, energetic  

 

Availability:  Monday From 3 pm till late 

Tuesday From 3 pm till late  

Wednesday From 3 pm till late  

Thursday From 3 pm till late 

Friday From 3 pm till late  

Saturday All day  

Sunday All day  

 

References: on request/enclosed 

mailto:john.black@jahoo.com.au


Bankovní účet 

Většina bank v Austrálii neuplatňuje žádné poplatky za otevření a vedení studentských účtů. 

Abyste však získali tyto výhody s nulovými poplatky, je nutné prokázat, že jste skutečně 

student denního studia. Co potřebuji na otevření bankovního účtu v Austrálii? 

Zpravidla potřebujete prokázat a předložit: 

 doklad Vaší totožnosti, například pas nebo řidičský průkaz atd. 

 doklad, že jste studentem denního studia, například elektronicky zasílané potvrzení 

o přijetí na školu (Electronic Confirmation of Enrolment "E-COE") nebo dopis ze 

školy potvrzující Vaše studium na škole, 

 vložit minimální požadovanou částku (zpravidla $50 AUD, může se odlišovat u 

jednotlivých bank) 

Konkrétní banky například: 

 Commonwealth Bank  www.commbank.com.au 

 St. George Bank   www.stgeorge.com.au 

 ANZ    www.anz.com.au 

 Westpac                    www.westpac.com.au 

 Citibank                    www.citibank.com.au 

 

Student v Austrálii na studentské vízum smí pracovat legálně max. 20 hod za týden, ze své 

zkušenosti vím, že to studenti různě obcházejí a pracují více hodin, vše záleží na domluvě se 

zaměstnavatelem, legálně 20 hod a zbytek na ruku. Nebo celé se to vede bez uzavření 

smlouvy a výplata se vyplácí na ruku každý týden. Vesměs žádná z agentur negarantuje práci 

studentovi, jen mu poskytne informace, kde hledat, jak hledat apod. Většinou agentura ví od 

svých studentů, kde kdo pracuje či pracoval a doporučí novým příchozím studentům, at se 

zkusí zeptat tam a tam. Studenti mohou využít nabídek na internetu, zde uvádím pár kontaktů. 

 

Užitečné kontakty: 

www.sydneytrade.com.au 

www.mycareer.com.au 

www.seek.com.au 

www.careerone.com.au  

www.monster.com.au 

www.jobsearch.gov.au 

www.traveljobs.com.au 

www.jobnet.com.au  

 

 

 

 

http://www.commbank.com.au/
http://www.stgeorge.com.au/
http://www.anz.com.au/
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http://www.sydneytrade.com.au/
http://www.mycareer.com.au/
http://www.seek.com.au/
http://www.careerone.com.au/
http://www.monster.com.au/
http://www.jobsearch.gov.au/
http://www.traveljobs.com.au/
http://www.jobnet.com.au/


Co Vás čeká ve škole 

První den ve škole vás čeká  

 Napsání testu,  

 Poté krátký rozhovor z vyučujícím, na základě vašich výsledků jste v ten den zařazeni 

do skupiny, ve které zůstanete po celou dobu vašeho kurzu, který máte zaplacený. 

Skupiny jsou po 15 až 20ti studentech, většinou narazíte na Asiaty, Jihoameričany a 

Evropany, vše záleží, jakou úroveň školy jste si vybrali pro vaše studium. Většina studentů, 

kteří vyjedou na jazykový pobyt do Austrálie, začínají kurzy angličtiny 

 General English, 

 First certificate of English (FCE), 

 Business English. 

General English je rozdělena na několik úrovní pokročilosti. Po napsání testu je student 

zařazen do patřičné úrovně, odpovídající jeho znalostem. Postoupení do vyšší úrovně znalostí 

angličtiny většinou probíhá na začátku týdne, kdy student požádá svého vyučujícího, zda by 

mohl absolvovat test do vyšší skupiny a na základě výsledku tohoto testu vyučující rozhodne, 

zda setrvá na stávající úrovni nebo postoupí do vyšší úrovně. 

Do školy se chodí každý den. Student musí splnit 80 % docházku z celého kurzu, jinak mu 

hrozí, že škola oznámí Imigračnímu úřadu, že student neplní podmínky jeho studijního pobytu 

v Austrálii, na jehož základě je Imigrační úřad oprávněn ukončit studentovi vízový pobyt a 

student je donucen opustit Austrálii. 

Škola většinou začíná v 9 hodin ráno. Vyučovací hodina trvá většinou 2 hodiny, následuje 

pauza 15 až 20 minut a následují další 2 hodiny. Většina škol končí povinnou výuku po té 13 

hodině. Pokud student má i čas po 14 hodině, je možné si předem vybrat skupinu, kde může 

dále absolvovat různé konverzační témata na téma film, hudba, zábava apod. Tato hodina 

navíc už se studentovi nezapočítává do 80 % docházky.  

Co se týká studijních materiálů, tak student má na výběr. Je možné si studijní materiály 

zaplatit už při placení školného, nebo si je dodatečně zakoupit ve škole, případně použít 

okopírované materiály. 

Každý kurz je slavnostně ukončen a studentovi je předáno osvědčení o absolvování daného 

kurzu a jeho dosažené úrovně. 

 

 

 

 

 



Co se týká kurzu FCE, taky tyto kurzy většinou začínají 2x ročně  

 jaro 

 podzim 

Skupiny na FCE mají většinou do 10 studentů. Studijní materiály se získávají obdobně jako u 

General English. Součástí FCE kurzu může být i školní několika denní výlet. Samozřejmě tato 

aktivita je nepovinná a student se rozhoduje při výběru kurzů, zda i výlet zahrne do výsledné 

ceny či nikoliv. Na tomto výletě se většinou konají různé společenské aktivity, které se nedají 

vykonat při běžné výuce. 

 Společné nakupování, vaření, stolování, 

 jízda na kole přírodou, 

 společenské hry, 

 cestování. 

Kurz FCE je zakončen celosvětově uznávaným certifikátem FCE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


