
VÝSTŘEL DO TMY, KTERÝ ZASÁHL CÍL!  

Bezplatné studium střední školy v Dánsku podle Hanuše Patery  

 

 



Jak začala Hanušova cesta do Skandinávie 
 

Hanuš snil o studiu v zahraničí už na základní škole. 

Nepočítal s tím, že by mohl tento sen uskutečnit už na 

střední, ale stále mu život za hranicemi vrtal hlavou. 

Hledal, googlil a pátral hlavně po IB školách. Jednoho 

dne našel informaci, že studium v zahraničí na střední 

škole je nejen možné, ale v Dánsku dokonce i velmi 

dostupné. Školné se tu totiž neplatí, což u IB škol po 

celém světě není zvykem! 

 

Studium IB školy v Dánsku, a ještě k tomu zadarmo, se 

Hanušovi zdálo jako příliš skvělá nabídka, a proto byl 

trochu skeptický. O měsíc později mu ale přišel dopis o 

přijetí. Ačkoliv toho o Dánsku moc nevěděl, rozhodl se, 

že takovou příležitost si nesmí nechat ujít! Ve svých 

patnácti letech se tedy vydal studovat IB program na 

gymnázium v dánském městečku Struer.  

 

 

Studium IB programu očima Hanuše 
 

Hanuš si při odjezdu myslel, že studium IB programu 

bude velice náročné a měl z toho trochu nahnáno. Po 

příjezdu ale zjistil, že je škola sice intenzivní, ale nebylo 

se čeho bát! Ze začátku si musel přivyknout na trochu 

jiný způsob výuky. Říká, že IB systém není o tom, kdo se 

kdy narodil, ale o kritickém myšlení, na které se klade 

velký důraz. Na IB škole v Dánsku učí své studenty 

obhájit si svůj názor, argumentovat a přemýšlet.  

 

Jelikož šel Hanuš studovat do Dánska hned po základní 

škole, absolvoval v Dánsku tři roky – jeden ročník v 

„Pre-IB“ a dva roky studiem IB programu. Pre-IB 

přirovnává k takové přípravce, kde si student vyzkouší 

všechny možné předměty a pak si navolí, kterými by se 

chtěl zabývat během IB studia.  

 

 

 

Kromě tradičních předmětů se studenti musí v rámci IB programu věnovat také dobrovolnictví. Hanuš 

se díky tomu podíval třeba na konferenci OSN, nebo se účastnil akcí Klubu červeného kříže a Amnesty 

International. Za tyto zkušenosti je rád, velmi to obohatilo nejen jeho charakter, ale také jeho životopis.  



Jak vypadá život na dánské internátní škole? 
 

A kde vlastně Hanuš bydlel? To je další důvod, proč 

je Dánsko skvělá volba! Stejně jako další dánské 

střední školy s IB programem, Struer nabízí pro své 

studenty ubytování na internátě. S českým intrem 

nebo kolejí se to ale srovnávat opravdu nedá. Každý 

má svůj pokoj, ubytování je moderní a cenově velmi 

dostupné! Pro studenty, kteří nepřekročili hranici 18 

let, se totiž výše ceny za internát odvíjí od platu 

rodičů. To je pro české studenty výhodné, jelikož 

v Dánsku se platy pohybují mnohem výše než ty 

naše. Díky tomu, i přes naprosto standartní platy 

rodičů, spadal Hanuš do té nejnižší kategorie! To 

znamená, že za své ubytování platil pouze necelých 

5 000 Kč měsíčně. V ceně byla také strava 6x denně 

a spoustu mimoškolních aktivit!  

 

Škola se stará nejen o to, aby bylo studentům poskytnuto kvalitní vzdělání, ale také o to, aby se ve 

Strueru nenudili, poznávali jeden druhého a také Dánsko. Pořádá proto během akademického roku 

několik výletů a akcí. Hanuš se podíval například do Aarhusu nebo do Tivoli, což je zábavní park v Kodani 

a je druhý nejstarší na světě! Plno aktivit se také pořádá přímo na internátě – turnaje v kulečníku, 

fotbálku nebo třeba večer s deskovými hrami. 

Hanuš zmiňuje i každoroční školní 

muzikál – každý student se může 

přihlásit a dostat roli. V prváku na 

IB se pořádá přespávačka na 

nedalekém ostrově a pak se 

organizuje třídní výlet – studenti si 

odhlasují, kam se chtějí podívat.  

Na všechny tyto výlety (snad 

kromě odhlasovaného výletu na 

Maltu) se vybírají od studentů 

pouze velmi symbolické částky. 

Hanuš říká, že nepotřeboval skoro 

žádné peníze navíc! Škola nabízí i 

sportovní vyžití, například 

bezplatné kurzy kayakingu na moři.  

 

Hanuš nedávno své studium dokončil a hodnotí své studium jako super zkušenost. Je moc rád, že do 

toho šel – zlepšil si angličtinu, našel kamarády ze všech koutů Evropy i ze zámoří, má mezinárodní 

diplom a střední školu dokončil o rok dříve než jeho kamarádi v Česku. IB diplom mu otevřel hodně dveří. 

V září 2019 nastupuje na univerzitu v Madridu a bude studovat mezinárodní vztahy. Říká, že mu diplom 

z IB školy velmi pomohl v přijímacím řízení. 


