
 

 

    

MISE ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL 

DO TURECKA 

21. - 25. 10. 2020 
ISTANBUL, TURECKO  

 

Turecko již delší dobu zažívá populační boom s přírůstkem cca 800 tis. obyvatel / rok. 

V současné době je tak v rámci tureckého vzdělávacího systému evidováno 25,31 mil. 

studentů, přičemž jejich počet roste především v rámci terciálního vzdělávání. I když je státní 

školství bez školného, tak vzhledem k historickému vývoji má Turecko řadu soukromých 

škol; a to již od prvního vzdělávacího stupně. Místní studenti / rodiče jsou tak zvyklí za 

vzdělání platit školné. Význam soukromých škol se v průběhu času v Turecku zvyšuje, když 

narůstá jejich počet a množství zapsaných studentů (viz infografika níže). Vzhledem 

k současné socio-ekonomické situaci v zemi je mezi mladými lidmi poptávka po studiu 

v zahraničí a získání lepšího pracovního uplatnění po studiích. 

Zahraniční kancelář CzechTrade ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR v Istanbulu tak 

plánuje uspořádat Misi českých vysokých škol do Turecka za účelem představení studijních 

programů pro žáky posledních ročníků místních středních škol.  

V rámci mise dostanou účastníci možnost prezentovat se na studijním veletrhu IEFT: 

https://www.ieft.net/ 
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ZAMĚŘENÍ MISE 

• Prezentace před žáky posledních ročníků středních škol 

• Účast / návštěva na veletrhu IEFT v Istanbulu: https://www.ieft.net/ 

• Ve spolupráci s Generálním konzulátem v Istanbulu uspořádání společenského 

večera pro účastníky mise 

 

https://www.ieft.net/
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V RÁMCI MISE BY MĚLY BÝT NAVŠTÍVENY NĚKTERÉ Z TĚCHTO 
STŘEDNÍCH ŠKOL 

 

Předvýběr výše uvedených škol byl udělán na základě výsledků vstupních testů studentů na 

střední školy. Osloveny budou školy v rámci Istanbulu, které dosáhly nejvyššího hodnocení.  
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Na podobě mise se však můžete podílet i Vy. Pokud máte zájem o navštívení jiných středních 

škol, napište nám, do seznamu ji doplníme. Následně čeští účastníci mise obodují turecké 

partnery. Ty s největším počtem obdržených bodů oslovíme s žádostí o schůzku. V průběhu 

mise plánujeme navštívit přibližně 5 institucí. 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

• Předpokládaný program mise by měl být v termínu 21. - 25. 10. 2020 

• Mise se bude skládat ze dvou částí: 

▪ 21. - 23. 10. prezentace před studenty středních škol 

▪ 24. - 25. 10. účast na veletrhu IEFT (evropská část Istanbulu) 

• Jednání ve školách proběhnou formou prezentace před studenty 

• Každý z účastníků má prostor na prezentaci svých studijních programů 10-15 minut. 

• Vzhledem k počtu účastníků prosíme o krátké a výstižné prezentace 

• Následně se plánuje prostor pro individuální schůzky se studenty 

 

CO NABÍZÍME ÚČASTNÍKŮM 

• Organizaci a přípravu prezentací 

• Ve spolupráci s Generálním konzulátem v Istanbulu uspořádání společenského 

večera pro účastníky mise 

• Organizační zajištění veletrhu IEFT – komunikace s veletržní správou, příprava 

českého pavilonu v rámci veletrhu 

• Vytvoření infobrožury o českých účastnících mise v AJ a TR 

• V případě nutnosti simultánní tlumočení z AJ do TR během prezentací 

• Organizace logistiky – účastníci budou dopravováni na jednání pronajatým 

minibusem 

• Drobné občerstvení v průběhu mise 

• Účastníkům bude doporučeno vhodné letecké spojení z ČR 

• Účastníci si platí ubytování samostatně, hotel bude pro všechny účastníky stejný 

 

Z důvodu poskytnutí maximálního prostoru a efektivity pro české účastníky mise je počet 

přihlášených firem limitován na 6 vysokých škol. 

Do zahájení mise mohou nastat drobné změny v programu. O těchto změnách vás budeme 

průběžně informovat. Připravili jsme náhradní střední školy, které můžeme v rámci mise 

navštívit. 
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Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných 

služeb a poradíme, jak se nejlépe na tuto akci připravit. Závaznou přihlášku 

prosím zasílejte do 30. 6. 2020. 
     

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Iveta Miškovská 

CzechTrade Praha 

Dittrichova 21, Praha 2, 128 00  

 

 

mob.: +420 724 966 515 

tel.: +420 224 907 514 

e-mail: iveta.miskovska@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK ISTANBUL: 

Vladislav Polách   

Abdi Ipekci Cad. 71, Czech Consulate 

Building, Macka 

Istanbul, Turkey 

 

   mob.: +90 536 863 17 77 

tel.: +90 212 219 9847 

e-mail: vladislav.polach@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Prezentace před studenty SŠ      20 000,- Kč + DPH 

 Prezentace před studenty SŠ a účast na veletrhu IEFT  35 000,- Kč + DPH 

 Mise se mohou zúčastnit max. 2 zástupci instituce. 

 

Místo, datum  .......................................................... Podpis  .............................................................. 

 

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU                      
NA ADRESU: 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

  Iveta Miškovská 
  Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 
 
 
 
 

 
Upozornění: Podpisem této přihlášky klient stvrzuje, že se seznámil se zněním 
Všeobecných obchodních podmínek, které jsou dostupné v tištěné formě v sídle České 
agentury na podporu obchodu na adrese výše a elektronicky na: 
https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-
podminky_2017.pdf  
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Název instituce 
 

IČ, DIČ 
 

Ulice, č.p. 
 

Město, PSČ 
 

Kontaktní osoba / funkce 
 

Telefon 
 

Mobil 
 

Fax 
 

E-mail 
 

Web 
 


