PRŮVODCE PRO MEZINÁRODNÍ STUDENTY

Děkujeme Vám, že jste si na své cestě studiem anglického jazyka vybrali jazykovou školu
Colorado School of English (CSE). CSE je dle federálního (spolkového) zákona oprávněna
zapisovat do svých jazykových kurzů mezinárodní studenty, kteří nevlastní přistěhovalecká
víza.
Většina mezinárodních studentů potřebuje k zápisu do jazykového kurzu studentské vízum (F1),
které jim umožní studovat ve Spojených státech. Abychom Vám celý proces co nejvíce
usnadnili, vytvořili jsme tuto příručku. Pokud však budete potřebovat poradit s přijímacím
procesem, neváhejte kontaktovat naši asistentku (Assistant for International Admission) na emailové adrese: info@englishamerica.com
Následující body stučně shrnují kroky, které Vás postupně, přivedou do CSE.













Již jste podali přihlášku a finanční dokumenty CSE a pracovníci CSE Vám zaslali
formulář I-20. Tyto dokumenty je nutné vzít s sebou na ambasádu v České republice.
Formulář I-20 je nezbytný pro získání studentského F1 víza.
Na stránkách americké ambasády v České republice (Praha) zjistěte, jaké informace a
dokumenty budete muset předložit při její návštěvě, kde budete žádat o udělení víza.
http://czech.prague.usembassy.gov/
Zaplaťte tzv. SEVIS poplatek 200 dolarů a ponechte si účet z této transakce.
http://fmjfee.com Pracovníci CSE můžou tento krok udělat za Vás v případě, že o něj
zažádáte ve své přihlášce.
Vytiskněte si formulář žádosti o vízum. http://evisaforms.state.gov
Domluvte si v předstihu schůzku na ambasádě, kde Vás čeká absolování pohovoru.
Ujistětě se, že máte dostatek času na zaplacení SEVIS poplatku.
http://www.travel.state.gov/visa/tempvisitors_wait.php
Připravte se na pohovor na ambasádě a přečtěte si pozorně rady a tipy uvedené níže.
Informujte nás prosím o výsledku Vašeho pohovoru na e-mailové adrese:
info@englishamerica.com
A dále Vás již čeká příjezd do Spojených států. Bližší informace k tomuto bodu
naleznete níže.

KROK 1 – PLATBA SEVIS POPLATKU
Při pohovoru na ambasádě je nutné předložit doklad (účtenku) o zaplacení SEVIS poplatku. Pro
studenty, kteří žádají F-1 vízum, činí tento poplatek 200 dolarů. Pro osoby cestující společně
s osobou vlastnící F-1 vízum není vyměřen žádný poplatek. Pro kompletní informace a
instrukce, jak zaplatit SEVIS poplatek, navštivte webové stránky USICE http://fmjfee.com
Celková délka platby SEVIS poplatku a získání dokladu o zaplacení je odvislá od doby, kteoru:
1. potřebujete pro získání formuláře I-901 a na zaplacení SEVIS poplatku na SEVP
(Student and Exchange Visitor Program)

2. potřebuje SEVP na zprocesování platby
3. potřebuje SEVP na doručení účtenky o zaplacení na Vámi uvedenou adresu
Vyplnění formuláře I-901 on-line je velmi jednoduché a celkem existují tři způsoby jak zaplatit
SEVIS poplatek.
1. Nejrychlejší a nejjednodušší způsob je vyplnit formulář F-901 on-line a zaplatit poplatek
kreditní nebo debetní kartou. Účet si můžete vytisknout okamžitě po zaplacení. Níže
jsou uvedeny informace, které budete potřebovat. *
2. SEVIS poplatek můžete zaplatit prostřednictvím Western Union v jakékoli zemi, kde
Western Union nabízí službu Quick Pay. Western Union Vám poté vydá stvrzenku, která
slouží jako bezprostřední doklad o zaplacení, který budete potřebovat předložit při
pohovoru na ambasádě. Pokyny pro vyplnění formuláře Quick Pay naleznete na
http://www.ice.gov//graphics/sevis/i901/wu_instr.htm
3. Také můžete poslat vyplněný formulář I-901 a SEVIS poplatek poštou, v tomto případě
je však nutné počítat s minimálně 4 týdenní lhůtou pro obdržení potvrzení o zaplacení.
Bližší inforace o zaslání formuláře poštou naleznete na http://fmjfee.com
*Pro vyplnění formuláře I-901 budete potřebavat dvě důležitá čísla:



ID číslo Vaše SEVIS, které je uvedeno v pravém horním rohu Vašeho formuláře I-20.
ID čílo školy CSE, které je: DEN214F00708000.

KROK 2 – NÁVŠTĚVA AMBASÁDY
Pokud žádáte o studentské vízum poprvé, je obykle nutné aboslvovat osobní pohovor na
ambasádě. Červen, červenec a srpen jsou obvykle nejrušnější měsíce, ve kterých by mohlo být
složité najít vhodný termín na pohovor. Nečekejte proto až na poslední chvíli! Velmi
doporučujeme zažádat o vízum hned ve chvíli, když již víte o Vašem studijním plánu (od kdy do
kdy budete studovat). Počítejte se několika týdny nutnými pro naplánování a získání termínu
osobního pohovoru na ambasádě. Pro bližší informace a pokyny je možné se s ambosádou
spojit buď telefonicky, nebo můžete navštívit její webové stránky
http://czech.prague.usembassy.gov/. Ujistěte se, že jste si ponechali dostatek času na
zaplacení poplatku SEVIS a obdržení účtenky.
http://www.travel.state.gov/visa/tempvisitors_wait.php
Před pohovorem na ambasádě je možné požádat o tlumočníka či překladatele.
KROK 3 – PŘED POHOVOREM
Na internetových stránkách ambasády nebo přímo v budově ambasády si vyzvedněte dva
formuláře DS-158 a DS-156, které vyplňte a předložte na osobním pohovoru na ambasádě.
Na osobním pohovoru si připravte následující dokumenty, které je nutné předložit na ambasádě:


Formulář I-20 zaslaný CSE a dopis od CSE potvrzující Vaše přijetí do jazykové školy.










Vyplněné formuláře DS-158 a DS-156 s fotografií každé osoby, které žádá o vízum.
Bližší informace o fotografii, jejím formátu apod. naleznete na webových stránkách
ambasády.
Cestovní pas platný nejméně 6 měsíců před Vaším předpokládaným příjezdem do USA.
Doklad o zaplacení vízového poplatku (tento poplatek zaplatíte na ambasádě v den
Vašeho pohovoru).
Finanční dokumenty potvrzující, že disponujete Vy (nebo Vašeho osoba blízká, která
bude Váš pobyt v USA sponzorovat) dostatečně vysokou částkou, která pokryje Váš
pobyt v USA. Jedná se například o bankovní výpisy z účtu, daňové doklady apod. Je
nutné doložit, že je možné provést převod těchto finančních prostředků do USA.
Doklad potvrzující Vaše manželství pokud jste vdaná/ženatý a Vaše děti, pokud nějaké
máte.
Zvací dopis od CSE.

Připravte si důvody, proč chcete studovat angličtinu ve Spojených státech.



Profesní rozvoj – jak budete používat angličtinu po návratu do Vaší země, proč je pro
Vás a Vaše zaměstnání angličtina důležitá.
Máte v úmyslu studovat další předměty po ukončení studyjního programu v CSE? Jaké
předměty? Proč na toto studium potřebujete anglický jazyk?

Doložte, proč se potřebujete/musíte vrátit do Vaší rodné země po dokončení studia angličtiny.
Vaše rodina, zaměstnání apod.
Je velmi důležité prokázat americkému konzulovi, že ve Vaší rodné zemi máte rodinu, práci a
tudíž sociální a profesní pouta, která Vám pomohou přesvědčit konzula to tom, že ve Spojených
státech po dokončení studia zůstat. Níže naleznete příklady dokumentů, které Vám pomohou
prokázat závazky k domovu.







Potvrzení, že Vám je/bude nabídnuto pracovní místo po Vašem návratu zpět do rodné
země.
Pokud Vaše rodina podniká, přineste s sebou důkaz o Vašem návratu do rodinného
podnikání po skončení studia angličtiny ve Spojených státech.
Informace o příbuzných, kteří cestovali do zahraničí a následně se vrátili zpět.
Doklad, že vlastníte nemovitost ve své domovské zemi (což může podpořit Vaše plány k
návratu).
Informace o Vašich předešlých, pravděpodobně turistických, cestách do Spojených států
(pokud jsou nějaké).
Dopis od významných státních úředníků (např. Starosta, ministr apod.) vyjadřující
ujištění, že se plánujete po dokončení studia vrátit do rodné země.

KROK 4 – POHOVOR
Abyste na ambasádě obdrželi vízum pro vstup do Spojených států, je nutné přesvědčit konzula
o nutnosti zlepšit Vaši angličtinu ze specifických, finančních důvodů – např. kvalifikovanější
pracovní místo, vyšší vzdělání apod. Měli byste ukázat, že se již o tento cíl snažíte studiem

angličtiny, ale že v mezinárodním prostředí bude cesta k Vašemu cíli rychlejší a efektivnější.
Anglické prostředí a interakce s rodilými mluvčími představují rychlejší učení angličtiny.
Nejpokročilejší metody výuky cizího jazyka lze nalézt právě v USA, a CSE je přední jazykovou
školou v oblasti intenzivní výuky anglického jazyka.




Hovořte o efektivnějším a rychlejším studiu angličtiny díky pobytu v USA a interakci
s mnoha rodilými mluvčími.
Hovořte o svém jazykovém programu, který jste si v CSE vybrali. Ujistěte se, že máte
dostatek informací o CSE jako o škole, ve které chcete studovat.
Za žádných okoloností neříkejte, že chcete vycestovat do USA protože tam máte
přátele, že máte rádi americké filmy nebo že máte v USA rodinu.

Buďte také připraveni ukázat důkazy, že máte silné ekonomické, sociální, rodinné a kariérní
zázemí a plány ve Vaší rodné zemi. Je nutné přesvědčit konzulo o tom, že:





Máte bydliště ve své rodné zemi.
Máte v úmyslu se do svého bydliště vrátit.
Opustíte USA po dokončení Vašeho studia.
Máte pádné důvody k návratu do Vaší rodné země.

Naslouchejte pečlivě otázkám, které Vám konzul položí. I v případě, že Vám konzul položí
otázka, která Vám bude připadat zvláštní, zodpovězte ji. Konzul se obvykle svými otázkami
snaží zjistit, zda inklinujete zůstat ve Spojených státech i po skončení Vašeho studia.
Pamatujte, že konzul je povinen předpokládat, že každý žadatel o vízum tajně plánuje zůstav ve
Spojených státech navždy. Pokud si tedy konzul bude myslet, že chcete v USA zůstat natrvalo,
zamítne Vaši žádost o vydání víza. Na druhou stranu, pokud však vysvětlíte a doložíte důvody
dokazující Váš návrat do rodné země po skonční studia, Vaše žádost bude přijata. F-1 vízum se
vydává pouze osobám, které budou v USA studovat a následně se vrátí do své rodné země.
VELMI DŮLEŽITÉ! Vždy mluvte pravdu. Pokud konzul či pracovníci ambasády zjistí, že jse
v některých ze svých odpovědí či dokumentů nebyli upřímní, může Vám být zakázan vstup do
USA na několik let.
KROK 5 – PŘÍJEZD DO USA
Při vstupu do USA je nutné předložit Váš platný pas a formulář I-20.




Do USA je nutné přijet nejpozději v den, který je uvedený na formuláři I-20 (reported
date).
Není možné přijet do USA dříve než 30 dní před začátkem Vašeho studijního programu.
Spojené státy je nutné opustit nejpozději do 60 dnů od skončení Vašeho sudijního
programu.

V průběhu Vaší cesty mějte formulář I-20 u svého cestovního pasu. V letadle obdržíte formulář
I-94, které je nutné vyplnit. Při vstupu do USA Vám imigrační úředník označí formulář I-20 a

část vyplněného formuláře I-94 Vám přilepí do cestovního pasu. Vždy mějte Váš pas, formulář I94 a formulář I-20 dohromady.
PO PŘÍJEZDU
Nová pravidla vnitřní bezpečnosti, pro cizince s vízem cestující do Spojených států, zahrnují
odběr otisků prstů přes speciální, bezinkoustové zařízení a pořízení digitální fotografie. Více
informací o této procedůře lze nalézt na adrese:
http://www.dhs.gov/interweb/assetlibrary/Pamphlet_BW_Web.pdf
Bližší informace o vstupu do Spojených států lze nalézt take na adrese vnitřní bezpečnosti:
http://www.dhs.gov/us-visit
Během cesty a při příletu do USA mějte vždy při sobě Váš pas, formulář I-20 a výpis z účtu či
jiný doklad o výši peněz, kterou máte k dispozici. Tyto dokumenty budete potřebovat při povoru
s imigračním úředníkem na letišti v USA.
Buďte připraveni na krátký pohovor s imigračním úředníkem, který Vás čeká po příletu na letišti.
Odpovídejte co možná nejjednodušeji. Hlavní důvod Vaší cesty do USA je studium. Mluvte
pravdu. Vaše studentské vízum patří mezi nepřistěhovalecká víza, což znamená, že po
dokončení studia musíte opustit Spojené státy. Pokud máte v USA rodinu, můžete být
přeorientováni na druhý pohovr. Pokud budete mít jakékoli problémy při těchto pohovorech
s imigračním úředníkem, odkažte prosím imigračního úředníka na Patricka Stirna nebo
PDSO/DSO ve škole. Výše uvedení lze zastihnout na těchto telefonních číslech:

720) 932-8900 – pondělí až pátek, 9:00 – 16:30
(917) 470-7490 – kdykoli jindy
TĚŠÍME SE NA VÁS PO VAŠEM PŘÍJZDU!
Šťastnou cestu!
POKUD JE VAŠE ŽÁDOST O VÍZUM ZAMÍTNUTA, ZKUZTE ZAŽÁDAT ZNOVU
Většina žádostí o udělená víza je schválena, což znamená, že Vaše šance na získání
víza jsou velmi dobré. Pokud je žádost zamítnuta, v 99% případů je důvodem obava
konzula, že ve skutečnosti chcete jít do Spojených států žít nebo pracovat.
Pokud Vám bude žádost zamítnuta, slušně se zeptejte na důvod zamítnutí. Zjistěte, zda
by další dokumenty pomohli k získání víza a pokud ano, které.
Okamžitě prosím oznamte Vaše zamítnutí CSE a pomocí faxu či mailu nám zašlete
naskenované finanční a další dokumenty (číslo faxu: 720-932-0315). Pokusíme se
navrhnout řešení této situace.
Pokud je Vaše vízum zamítnuto, můžete o něj zažádat znovu, a v takovém případě
bude nutné doložit vice dokumentů a důkazů o Vašem návratu po dokončení studia a o
dostatku finančních prostředků, které pokryjí Vaše náklady v USA. Pravděpodobně
bude nutné vysvětlit, jak se Vaše situace změnila od podlení návštěvy ambasády. Vždy

dodržujte zásady slušnosti, ale snažte se jasně vysvětlit, že se po dokončení studia
vrátíte zpět domů. Použijte další dokumenty k prokázání, že Vaše slova jsou pravdivá.
Bohužel nelze dopředu říci, který dokumenty či argument bude fungovat na 100%,
každý případ je odlišný.
Znovu přemýšlejte o svých poutech a závazcích s Českou republikou, přemýšlejte o
rodině, práci, nemovitostech Vašich, či Vaší rodiny, firmě či pozemcích, pokud nějaké
vlastníte. Máte další dokumenty, které můžete předložit? Jako například:


Budou Vaše rodiče či jiní rodinní příslušníci platit Váš pobyt a studia v USA?
Přineste s sebou na ambasádu dokumenty od jejich zaměstnavatelů – jaký je
charakter jejich práce, jak dlouho jsou zde zaměstnáni, kolik peněz vydělávají.
Popřípadě přineste kopie spořících či běžných účtů.



Budou členové Vaší rodiny žijící v USA sponzorovat Váš pobyt a stadium v
USA? Budete bydlet s nimi během Vašeho pobytu v USA? Je nutné prokázat, že
rodina bude hradit Vaše výdaje bez nejmenších potíží. Je možné, že bude nutné
aby zaslali tzv. čestné prohlášení nebo kopie výplatních pásek či daňových
dokumentů, které prokážou jejich schopnost platit za Váš pobyt či stadium v
USA.



Vysvětlili jste Vaše důvody a situaci dostatečně jasným způsobem? Není nutné si
připravit řeč pro přednesení na ambasádě, ale je důležité se na otázky co nejvíce
připravit a promyslet si přesvědčivé odpovědi.



Zodpověděli jste všechny otázky jasně a srozumitelně? Zamyslete se nad první
návštěvou ambasády, je možné, že doplňující dokumenty Vám pomohou k
pozitivnímu přístupu konzula a k získání Vašeho víza.

Pokud byla Vaše žádost podmínuta i na podruhé, bude nutné počkat s Vaší další
žádostí a návratem na ambasádu. Pravděpodobnost získání víza na potřetí je však
bohužel velmi nízká. Pokaždé, když žádáte o vízum, je nutné doložit další dokumenty,
kterými můžete podpořit své důvody pro vycestování do USA a tím dosáhnout schválení
Váší žádosti o vízum.

.

