
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝMĚNNÝCH POBYTECH 

ORGANIZOVANÝCH ROTARY INTERNATIONAL 

1. Všechny důležité informace o ročních výměnných pobytech určených pro 

středoškolské studenty, ROTARY YOUTH EXCHANGE (zkráceně RYE), najdete 

na webu http://www.rye2240.org/. Následuje odkaz na video, které o svém roce 

stráveném v Kanadě udělala jedna z bývalých výměnných studentek Rotary klubu 

České Budějovice: https://www.youtube.com/watch?v=g7JVYLTeOq0. 

2. Vycestovat lze už v patnácti letech, ale obvykle studenti vyjíždějí až místo 

druhého či třetího ročníku (sexty, septimy). Dříve býval horní věkový limit v době 

vycestování (srpen - září) všeobecně stanoven na 18,5 roku. V posledních letech 

některé země (Austrálie, částečně USA a Kanada) tento věkový limit snížily 

na 17,5 roku či dokonce pouze na 17 let. Chce-li se tedy student podívat 

do některé z těchto zemí, je vhodné vycestovat už místo druhého ročníku. 

3. Rotary klub České Budějovice v rámci ročních výměnných pobytů, tzv. longtermů, 

vysílá do zahraničí každoročně 2 - 3 studenty, většinou z BIGY, GJVJ a GYMJI. 

(V případě zájmu není problém kontaktovat některé z bývalých výměnných 

studentů a získat od nich potřebné informace.) 

4. Prvotní výběry vhodných kandidátů se provádějí ve všech českých a slovenských 

rotary klubech během září a první poloviny října. RC České Budějovice 

při výběru studentů úzce spolupracuje s výše uvedenými školami. 

5. Studenti vybraní rotary kluby postoupí do celostátního kola (obvykle se koná 

v listopadu) a obstojí-li i v něm (drtivá většina naším rotary klubem vybraných 

studentů v celostátním kole uspěje), mohou strávit následující školní rok v rámci 

ROTARY YOUTH EXCHANGE v zahraničí. 

6. Délka pobytu = školní rok. Výměnní studenti v zahraničí normálně chodí do školy, 

kterou pro ně zajistí místní rotary klub (studenti neplatí žádné školné). 

7. Destinace bývají většinou zaoceánské – převažují USA, Kanada, Mexiko 

a Brazílie, ale na výběr je i řada dalších, mnohdy exotičtějších zemí. V posledních 

letech pak postupně přibývají také evropské státy (např. Itálie či Finsko). 

8. Výměnnému studentovi není garantováno, že pojede do země, kterou si 

vybere jako první. V přihlášce na longterm si určí prioritu zemí, případně vybere 

z nabídky ty země, do kterých rozhodně nechce jet. V praxi se ovšem budějovičtí 

studenti v minulých deseti letech vždy dostali do země, kterou v přihlášce uvedli 

na prvním (přes 50%), druhém nebo maximálně třetím místě. 

http://www.rye2240.org/
https://www.youtube.com/watch?v=g7JVYLTeOq0


9. Základní podmínkou výměny je, že NĚKDO recipročně hostí v Českých 

Budějovicích 10 měsíců zahraničního studenta, resp. studenty (jedním z pravidel 

výměny je totiž také změna rodiny; obvykle výměnný student za rok vystřídá tři 

host rodiny, výjimečně to může být i víc, minimem jsou dvě rodiny). „NĚKDO 

recipročně hostí“ v praxi v Českých Budějovicích znamená rodina vyjíždějícího 

studenta. 

10. Obecně se říká, že výměnný pobyt v rámci ROTARY YOUTH EXCHANGE 

je bezplatný. Současně to je i není pravda. Pro outboundy (vyjíždějící studenty) 

činí poplatek za výměnu cca 60.000 Kč. Část poplatku však student dostane 

„napřímo“ zpátky v kapesném (v zahraničí pobírá od rotary klubu kapesné 

ve výši cca 80 USD měsíčně) a dále se pak z poplatku hradí náklady na různá 

setkání studentů či na administrativu (lidé v rámci ROTARY INTERNATIONAL 

pracují zadarmo). Další nutné náklady = zpáteční letenka a pojištění. 

11. Výměnné pobyty organizované ROTARY INTERNATIONAL mají oproti jiným 

podobným možnostem vycestování do zahraničí některé výhody. Pro studenta 

je zde víc jakýchsi „záchytných bodů“ – 1. host rodina (povinná výměna několika 

rodin má svá pozitiva i negativa), 2. škola, 3. rotary klub. Dalším významným 

prvkem je kontakt se spoustou výměnných studentů z celého světa (obvykle 

v distriktu bývá mnoho desítek výměnných studentů, kteří se spolu pravidelně 

setkávají). 

12. Vybrané základní pojmy: inbound = zahraniční student, který tráví rok v Česku 

nebo na Slovensku (v rámci ROTARY INTERNATIONAL tvoří Česko a Slovensko 

dohromady jeden distrikt); outbound = český (slovenský) výměnný student, jenž 

tráví školní rok v zahraničí; budoucí outbound = český (slovenský) výměnný 

student, který stráví v zahraničí příští školní rok a který se na svou výměnu (pilně) 

připravuje; rebound = český (slovenský) student po návratu ze zahraničního 

pobytu; Rotex = zjednodušeně „organizovaný rebound“; YEO, counselor = 

rotariáni, kteří se podílejí na chodu studentských výměnných pobytů. 
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