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IRSKO 

FRANCIE 
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ŠVÝCARSKO 

ČÍNA 

Staň se Au Pair a poznej celý svět! 
 

Au Pair není jen péče o děti. Naopak je to mnohem víc! 

Zažiješ změnu, poznáš zajímavé lidi, získáš nové přátelé, vyzkoušíš si jiný způsob života, 

nasbíráš zkušenosti, zdokonalíš se v cizím jazyce a taky si vyděláš. 

 

Francie a Španělsko 
letní pobyty 
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O nás 

COOLAGENT je na trhu již od roku 1995. Zaměřujeme se na zprostředkování Au Pair 

pobytů, programů pracovní praxe, jazykových pobytů a programu střední škola v zahraničí. 

 

Podrobnější informace o našich programech poskytujeme ZDARMA. Spolupracujeme 

s uznávanými a prověřenými zahraničními partnery, s jejichž pomocí jsme schopni zajistit 

pobyt podle Tvých představ. Většina našeho týmu zahraniční pobyt absolvovala, takže 

opravdu víme, co a jak a rádi se s Tebou podělíme i o osobní zkušenost a praktické rady  

 

O naše klienty se vřele staráme. Předtím než se vydáš do světa Tě zásobujeme užitečnými 

radami a informacemi, které Tvůj pobyt usnadní. Během Tvého pobytu v zahraničí jsme Ti 

neustále k dispozici, takže i když nastane nepředvídatelná situace, společně ji řešíme  Naši 

klienti mají k dispozici HELP LINE 24 hodin 7 dní v týdnu. V případě nesnází, pomůžeme. 

 

Ani po skončení Tvého programu na Tebe nezapomeneme  COOLAGENT poskytuje 

klientům Certifikát o pobytu v zahraničí. V případě zájmu můžeme jednou za čas poslat 

aktuální nabídky, akce či soutěže, kterých se můžeš zúčastnit Ty či Tvoji přátelé a rodina. 
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Proč jet jako Au Pair přes agenturu? 

Vyber si COOLAGENT jako svoji agenturu pro zajištění rodiny u Au Pair pobytu a těš se 

z výhod, které nabízí! 

 

 Rodiny prověřené zahraniční partnerskou agenturou (tak jako česká agentura ověřuje 

reference od Au Pair, tak i zahraniční partnerská agentura ověřuje informace od rodiny) 

 možnost se na nás obrátit i po Tvém odjezdu, kdyby se vyskytl nějaký problém 

 Předem stanovené podmínky ze strany rodiny ve zvacím dopise 

 Výměna rodiny ZDARMA po odjezdu Au Pair k rodině (u letních pobytů dle možností) 

 Možnost výběru lokality i rodiny – poslední slovo při výběru je VŽDY Tvoje! 

 Ubytování a strava vždy ZDARMA  

 27-leté zkušenosti a záruky jedné z největších Au Pair a jazykových agentur v ČR 

a SR  

 Možnost studia angličtiny či jiných jazyků  

 Kontakty na Au Pair v okolí 
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Au Pair – obecné informace 

COOLAGENT má s Au Pair programy výborné a dlouholeté zkušenosti. Au Pair programy 

jsou mnohem více nežli jen klasické pobyty v zahraničí. Je to opravdová zkušenost, na kterou 

se vzpomíná celý život. Nezapomenutelné zážitky, cestování, samostatnost, poznání kultury 

dané země a nových míst, přátelé ze všech koutů světa a hlavně dosažení výborné znalosti 

cizího jazyka  

Zahraniční pobyt patří mezi nejvýznamnější kroky v životě. Je to také jeden 

z nejužitečnějších způsobů, jak využít svůj čas. Během pobytu je možné studovat (jazyk či jiné 

obory) a je jen na Tobě, jak všechny výhody programu co nejlépe využiješ. 

COOLAGENT vše zorganizuje, a přitom nezapomíná na to, že to je v první řadě Tvůj pobyt. 

Chceš-li odcestovat s kamarádkou, stačí to říct koordinátorce – kromě zprostředkování pobytu 

blízko sebe můžete získat i další slevu. 

 

Bezpečnější a legálnější cesta  

S COOLAGENT budeš mít podporu jedné z největších Au Pair a jazykových agentur v ČR. 

Celému COOL teamu jde o to, aby vše probíhalo v pořádku a bez problémů. Tvoje 

koordinátorka si vezme na starost formality a zorganizuje odjezd. Poskytne Ti důležité  
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informace a kontakty, aby se ujistila, že jsi na pobyt dostatečně připravená. Už od prvního 

kontaktu s Tebou bude usilovat o to, aby byl Tvůj pobyt takový, jaký očekáváš. 

Hostitelská rodina 

Výběr vhodné hostitelské rodiny je pro všechny koordinátory programu tím nejdůležitějším. Je 

důležité, abyste si padli do oka od prvního okamžiku a vyhovovaly Ti všechny podmínky. 

Všechny rodiny, se kterými spolupracujeme jsou prověřeny. Systém, který COOLAGENT 

vybudoval, přináší výborné výsledky již 25 let. Během celého vyřizování bude Tvoje 

koordinátorka kontrolovat, jestli máš dostatek informací o programu i rodině, poté – až se pro 

nějakou nabídku rozhodneš – Ti poskytne zvací dopis a další detaily potřebné k odjezdu. 

Hostitelské rodiny dostávají od partnerských agentur podrobné informace tak, aby byly na 

přivítání nové Au Pair dobře připraveny. Vědí, že Tvoje znalost jazyka nemusí být perfektní 

a že se Ti zpočátku může stýskat po rodičích a kamarádkách. Pozvat k sobě Au Pair je 

pro každou rodinu odpovědné rozhodnutí a obnáší to plnění povinností i z jejich strany – platí 

to pro všechny rodiny ve všech zemích z nabídky COOLAGENT. 

 

Co zahrnuje práce Au Pair?  

Práce Au Pair je důležitá a zodpovědná. Stejně důležitá jako práce ostatních členů rodiny. 

Podle domluvy s rodinou se jedná zejména o péči o děti, babysitting a pomoc s domácností. 

Bude záležet hlavně na Tobě. Tvůj přístup k dětem bude základem vašeho vztahu. Víš 

jistě sama, že čím více lásky poskytneš, tím více se Ti jí vrátí. A vztah k dětem, to nejsou jen 

denní povinnosti jako doprovod do školy nebo do školky, dohled nad psaním úkolů, ohřátí 

večeře nebo uložení dětí do postele. Je to i milý úsměv, dětské objetí a důvěra dítěte. A je 
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samozřejmě cílem COOLAGENT je, abys ses i Ty stala tou „The Best Au Pair“ a aby Tvoje 

rodinka byla „The Best Family“.  

Podle předpisů a doporučení, která jednotlivé programy upravují, pracuje Au Pair 

domluvený počet hodin týdně, za což dostává ubytování (vlastní pokoj), stravu (všechny 

běžná jídla) a kapesné. COOLAGENT zařazuje do své nabídky pouze takové rodiny, které 

nabízejí kapesné minimálně ve výši stanovené místními předpisy. Navíc – všechny 

koordinátorky se snaží pro své klienty najít ty nejlepší podmínky. Kapesné může být 

samozřejmě i vyšší, než je obvyklé. 

Volno 

Každá Au Pair má nárok i na stanovený počet dní volna. Po několika prvních dnech, kdy je pro 

Au Pair vše nové, si většina účastníků zvykne, adaptuje se na nové prostředí a své povinnosti 

zvládá mnohem rychleji než na začátku. Mají tak potom dostatek volného času na studium, 

i setkání s přáteli a podnikání všech těch dalších věcí kvůli kterým do zahraničí odjeli.  

 

Co se dá dělat během pobytu? 

Je toho opravdu hodně. Budeš žít v hostitelské rodině, pomáhat s domácností a dětmi. Budeš 

si vytvářet nové vztahy a zjistíš, jak lidé žijí v zahraničí. Navštívíš spoustu nových 

zajímavých míst. Každý den bude nové malé dobrodružství. S novými kamarády si můžeš 

užít spoustu zábavy a cestování. Muzea, památky, COOL nákupy, kluby, výlety k moři nebo 

do přírody a na venkov – záleží jen na Tobě, pro co se rozhodneš. Sama poznáš, co vše život 

v zahraničí přináší a jak může být zajímavý a vzrušující. 
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Kontakty na Au Pair v okolí 

S COOLAGENT se už od prvního dne nemusíš cítit sama. Ještě před odjezdem Ti tvoje 

koordinátorka poskytne seznam dívek a chlapců, kteří odjeli už dříve. S dalšími Au Pair se 

můžeš seznámit i během cesty. Může se stát, že cestuje více Au Pair najednou, takže pokud 

se tak stane, snažíme se, abys mohla letět stejným letadlem nebo autobusem  Se spoustou 

nových lidí – Angličanů, Francouzů, Němců, Holanďanů, Belgičanů, Irů, Rakušanů a dalších 

cizinců se seznámíš ve škole, ve svém volném čase a prostřednictvím „své“ rodiny. Jsou to 

důležité kontakty, které Ti pomohou rychleji se adaptovat. A některé z četných zkušeností, 

vydrží na celý život. 

 

S COOLAGENT můžeš vždy počítat 

Koordinátoři programu jsou zde také od toho, aby Tě vyslechli, kdykoli zavoláš, a pomohli Ti, 

když budeš mít pocit, že to potřebuješ.  

S COOLAGENT můžeš počítat vždy s pochopením a s podporou. Spolupracující agentury 

mají zájem, aby bylo vše v pořádku a v rodině se Ti líbilo, takže se Ti budou snažit vyjít vstříc. 

Budeš-li mít pocit, že si nedostala tu správnou radu anebo si budeš jistá, že chceš rodinu 

vyměnit, je možné o výměnu požádat.  
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COOLAGENT tady bude pro Tebe i po návratu 

Každá úspěšná Au Pair získá tolik zkušeností včetně výborné znalosti cizího jazyka, že se ve 

světě jistě neztratí. Určitě se vyplatí využít to k dalšímu cestování, studiu nebo začátku 

kariéry. COOLAGENT poskytuje klientům Certifikát o pobytu v zahraničí, který se Ti může 

hodit při hledání práce. S plynulou angličtinou nebo třeba francouzštinou se Ti mnohem snáze 

otevřou dveře k uplatnění na trhu práce. V případě, že se rozhodneš dále cestovat nebo 

pracovat v zahraničí, má COOLAGENT v nabídce spoustu dalších možností včetně 

garantovaných pracovních míst v zahraničí. Je jen na Tobě, pro co se rozhodneš a kterým 

směrem se vydáš ke své úspěšné budoucnosti. 

Další cestování s COOLAGENT  

Neváhej se po návratu ze zahraničí opět obrátit na COOLAGENT  Studijní, studijně-

pracovní a pracovní programy jsou jako stvořené pro zájemce s dobrou znalostí angličtiny, a 

hlavně pro ty, kteří chtějí poznávat svět.  

Studijní programy se týkají především jazykových kurzů angličtiny, němčiny, španělštiny, 

francouzštiny, italštiny a dále také ruštiny, arabštiny a čínštiny. Vybraný jazyk se můžeš naučit 

skoro na celém světě. V nabídce máme například New York, Los Angeles, Havanu, 

Vancouver, Londýn, Sydney, Barcelonu, Řím, Paříž a mnoho dalších. 

Studijně-pracovní pobyty se týkají Austrálie a Kanady, kde můžeš studovat buďto jazykový 

kurz, college nebo univerzitu. K tomu budeš moct chodit na brigádu a užívat si nové země, 

poznávat nové přátele a nasbíráš další zkušenosti k nezaplacení. 

Programy pracovní praxe se týkají zemí Evropy, například Irska, Kypru, Španělska či Řecka 

nebo můžeš pracovat v Kanadě nebo USA. Pracovní praxe je vykonávána především 

v hotelech, kde můžeš pracovat na restauraci, baru, jako pokojská, recepční, výpomoc 

v kuchyni apod. nebo také přímo v kavárnách či restauracích. Je to i skvělá možnost, jak 

využít čas během letních prázdnin. Možné jsou pobyty od dvou měsíců a vycestovat lze klidně 

i na rok. 

Další možností jsou středoškolské programy, za kterými můžeš jet do USA, Kanady, 

Argentiny nebo do Evropy.  
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Výhody programu 

 Naučíš se rychle a efektivně cizí jazyk (v některých zemích přispívá na jazykové kurzy 

hostitelská rodina) 

 Poznáš novou zemi, kulturu přímo v hostitelské rodině, nové COOL zážitky 

a zkušenosti 

 Možnost rodin, kde se Au Pair nemusí starat o děti, ale jen uklízet 

 Výběr rodin v různých lokalitách – velkoměsta, menší města, venkov 

 V každé zemi máme partnerské agentury, které jsou k dispozici v případě nouze + Help 

Line COOLAGENT 

 Výměna rodiny zdarma v případě problému  

 Individuální přístup ke klientům, většinou rychlé zprostředkování a více rodin k výběru 

 Více než 27 let zkušeností se zprostředkováním Au Pair  

 

 

 

Podmínky Au Pair pobytu v USA 

• jsi dívka nebo chlapec ve věku 18-26 roků (včetně) 

• u chlapců je podmínka předchozí zkušenost jako Au Pair, rodin je však málo, takže 

čekací lhůta může být i 1 rok 
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Francie 

Au Pair en France? OUI! Další výborný program v zemi, kterou není třeba představovat. 

Znalost francouzštiny je dnes, i když vládne angličtina, obrovskou výhodou. A to nemusíš být 

ani top-modelka  Navíc, kromě francouzštiny je Au Pair Francie také skvělou příležitostí 

poznat a vychutnat si například atmosféru Champs Elysées, Versailles či Montmartru, užít si 

azurovou Riviéru, zámky na Loire, lyžování v Grenoble, divoký Atlantik v Bretagni, ochutnat 

víno přímo v Champagne nebo vidět tu nejlepší pařížskou módu. 

Také je to skvělá příležitost, jak strávit například léto. Šance na umístění jsou velmi dobré!  

Jako Au Pair ve Francii získáš – skvělou francouzštinu, možnost cestovat, samostatnost, 

cenné zkušenosti a vše si vyřídíš rychle a jednoduše z pohodlí domova. 

Podmínky Au Pair pobytu ve Francii: 

• věk 18-30 let 

• zkušenosti s péčí o děti 

• letní pobyty od 2 měsíců 

• min. základní znalost francouzštiny 

a k tomu středně pokročilá angličtina 

nebo min. středně pokročilá znalost 

francouzštiny 

• být svobodná a bezdětná 

• čistý trestní rejstřík, dobrý zdravotní 

stav  

• flexibilita a zodpovědnost 

Výhody Au Pair pobytu ve Francii: 

• kapesné min. 80,- EUR / týdně, min. 

320,- EUR / měsíčně 

• ubytování a stravu zdarma 

• možnost navštěvovat kurzy 

francouzštiny 
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Španělsko 

Au Pair ve Španělsku je další ze skvělých Au Pair programů, které zprostředkovává agentura 

COOLAGENT. 

Španělsko je slunečná krajina, kterou navštěvuje množství mladých lidí. Pohostinnost 

a kavalírství jsou stále důležitými rysy španělského charakteru. Při potkání si podávají ruce, 

hodně se smějí, mluví a gestikulují. Španělé milují noční život, dobré jídlo, procházky městem, 

posezení na terasách s přáteli a rodinou. 

COOLAGENT umisťuje děvčata především v okolí Barcelony, Madridu a také na velmi 

oblíbený ostrov Mallorca. Nemusíš ani umět dobře španělsky. Stačí dobrá angličtina nebo 

základy španělštiny. Zdokonalit v jazyce se můžeš přímo na místě  

Jako Au Pair ve Španělsku získáš – skvělou španělštinu, možnost cestovat, samostatnost, 

cenné zkušenosti a vše si vyřídíš rychle a jednoduše z pohodlí domova. 

Podmínky Au Pair pobytu ve Španělsku: 

• věk 18-30 let 

• zkušenosti s péčí o děti 

• letní pobyty od 2 měsíců 

• min. středně pokročilá znalost 

angličtiny nebo min. základy 

španělštiny 

• být svobodná a bezdětná 

• čistý výpis z rejstříku, dobrý zdravotní 

stav 

• flexibilita a zodpovědnost 

Výhody Au Pair ve Španělsku: 

• kapesné 70 EUR / týdně, 

280 EUR / měsíčně 

• ubytování a stravu zdarma 

• možnost navštěvovat kurzy angličtiny 

nebo španělštiny 
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Ceník 

Přehled poplatků COOLAGENT 

Země Kapesné* 
Délka 

pobytu 
Registrace 

Poplatek za 

zprostředkování 

Francie min. 320 EUR / měsíc od 2 měsíců 990 Kč 4490 Kč 

Španělsko min. 240 EUR / měsíc od 2 měsíců 990 Kč 4490 Kč 

 
 

 

Ceník výše uvedených Au Pair programů je platný od 1.3. 2022. 
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Postup 

Pokud by ses rád/a zúčastnila některého z Au-pair programů, tak je postup velice snadný: 

• vyplníš online-registraci na www.coolagent.cz nebo www.coolagent.sk nebo nám 

jednoduše zavoláš či napíšeš mail 

• ihned poté Ti koordinátorka zašle další podklady ke kompletaci buď emailem nebo 

poštou, podle toho, co preferuješ 

• podklady: 

o připravíš Au Pair Application v češtině a cizím jazyce  

o dopis hostitelské rodině (vzor bude přiložen) 

o 2 doporučení (reference) od lidí, kteří nejsou tví příbuzní, na zkušenosti s dětmi 

nebo na tvůj charakter. K jejich kompletaci můžeš použít formuláře 

COOLAGENT, které ti přípravu referencí usnadní nebo nám jen poskytnout 

kontakt 

o 1 usměvavá pasová fotografie  a 4-5 fotografie např. dětmi, rodiči apod. 

o potvrzení od lékaře a výpis z trestního rejstříku (možno dodat před odjezdem) 

Vše můžeš poslat poštou, emailem nebo přinést osobně. Poplatek za zprostředkování se 

v COOLAGENT platí až po nalezení rodinky. 
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Reference 

Au Pair Adéla – Velká Británie 

Už pár let zpátky jsem byla rozhodnutá zkusit možnost odjet do zahraničí jako au-pair 

a prozkoumat část světa sama někde „tam venku“. Vzhledem k tomu, že jsem v maturitním ročníku 

a moje angličtina nebyla zrovna nejlepší (fajn, vypadala jsem spíš jako ukázkový případ, jak 

anglicky rozhodně nemluvit) jsem se rozhodla odjet na léto do Anglie. 

Dostala jsem se snad k té nejlepší rodince, jakou jsem mohla mít. Starala jsem se o dvě malé děti 

– chlapečka (3 roky) a holčičku (18 měsíců). Byla jsem jejich první au-pair, a tak začátky s malým 

nebyly jednoduché, nebyli zvyklý, aby s nimi někdo bydlel nebo se o něj také staral, nakonec ledy 

povolily a stali jsme se nerozlučnou dvojkou – vlastně trojkou. 

S rodinkou jsme jezdili na spousty výletů v okolí, ale i na vzdálenější místa s karavanem. Navštívila 

jsem například Stonehenge, Warminster, nejlepším výletem se pro mě stalo safari, tak trochu můj 

malý splněný sen, projížděli jsme mezi zvířaty, na některých místech mohli vystoupit a být v co 

největší blízkosti se žirafami, zebrami nebo zvířata nakrmit. 

O volné dny jsem jezdila na výlety hlavně do měst jako třeba Exeter, Bath. Podívala jsem se i do 

Bristolu nebo Londýna. Bylo fajn procházet se jen tak městem, prozkoumávat místa, která nejsou 

zas až tak známá, setkávat se s inspirativními, okouzlujícími lidmi, vyslechnout si jejich příběhy, 

pohled na dnešní svět. Poznala jsem i několik přátel, u kterých vím, že konec léta neznamená 

i konec přátelství a věřím že se budeme dál navštěvovat. 

I když se občas černý mráčky objevily, jsem ráda za všechno, co jsem prožila, co si uvědomila, co 

získala i ztratila, že jsem se nevzdala a odjela, proto ani ty, pokud jen trochu váháš, neboj se 

a někam vyjeď, získáš zkušenost a zažiješ dobrodružství na které jen tak nezapomeneš. 

Chtěla bych společnosti COOLAGENT poděkovat, za zprostředkování pobytu za trpělivost při 

zodpovídání otázek a vyřizování všeho, co bylo potřebné k mému odjezdu do zahraničí  
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Au Pair Veronika – Španělsko 

Strávila jsem 5 týdnů ve Španělsku na pobřeží Costa del Sol se skvělou anglickou rodinkou, která 

tam jezdí každoročně na dovolenou. Náplní mé práce byl úklid bytu, hlídání dětí u bazénu 

a „babysitting“. Starala jsem se o dvě holky (6 a 9 let) a 

brzy jsem si je zamilovala, protože jsou veselé a nikdy s nimi 

nebyl žádný problém. Zároveň jsem měla i skvělé „host 

parents“, kteří se neustále zajímali o to, zda jsem v pořádku, 

jestli si pobyt ve Španělsku užívám apod. 

Každý týden jsem měla jeden „day off“, kdy jsem mohla 

vyrazit na pláž nebo cestovat. Navštívila jsem tedy nedaleké 

město Marbella, přístav Puerto Banús a zavítala jsem i na 

britské území – na Gibraltar. Spoustu volna jsem ale měla 

i během pracovních dnů, a tak jsem mohla trávit odpoledne u bazénu nebo prozkoumávat okolí. 

Celkově si ze Španělska odvážím hezké vzpomínky a spoustu cenných zkušeností. Jsem moc ráda, 

že jsem se rozhodla na au pair pobyt odjet, a do budoucna určitě plánuji s agenturou Coolagent 

zase někam  

 

Au Pair Lada – La Chapelle Rousselin, Francie 

Celý pobyt ve Francii můžu zhodnotit jako velmi přínosný. Hodně jsem se zlepšila ve 

francouzštině, poznala novou kulturu, podívala jsem se na úžasná místa, viděla nádherné stavby, 

krásnou krajinu, dech beroucí podívané, ochutnala spoustu sýrů a gastronomických výtvorů, ale 

především jsem poznala skvělé lidi, kteří mě nebrali jako jen někoho na dva měsíce, ale jako člena 

rodiny, našla jsem si spoustu přátel a sesbírala cenné kontakty a zkušenosti na celý život.  

Logicky, není nebe bez mráčku, děti občas zlobily, vymýšlely hlouposti, a ne vždy to byly hotoví 

andílci, ale na druhou stranu, jsou to děti.  Důležité bylo všechny situace vyřešit a zůstat nad věcí. 

Co se týče výběru agentury, stále zůstávám u 10 bodů z 10! Neměnila bych!  

Děkuji moc za umožnění prožití úžasných prázdnin a předem děkuji za „zálohu“ do dvou let 

budoucích. Zatím si nejsem 100% jistá, zda budu chtít další prázdniny vyjet znovu jako au-pair, 

ale času na rozmyšlení stále dost.  
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Au Pair Zuzana – Rakousko 

Před pěti měsíci jsem s vámi vycestovala jako au-pair do Rakouska. Jsem tu vážně moc spokojená, 

rodina je úžasná!!  Jsem zhruba 30 km od Vídně, mám k dispozici „své“ auto a spoustu volného 

času. Navštěvuji kurz 

němčiny, který mi moc pomáhá 

a díky kterému jsem si našla i 

kamarádky! Moc Vám děkuji za 

zprostředkování, nemohla 

jsem si přát lepší rodinku!! 

Posílám i foto sebe s Michelle 

(9let), ona je opravdu zlatíčko 

a kousek baráčku s nádhernou 

krajinou. 

 

Au Pair Tereza – Virginia, USA 

V Americe jsem nyní tři měsíce a jsem stále tak nadšená jako první den   Moje HF je skvělá, 

upřímně jsem si nemohla vybrat lépe. Všem bych přála takovou rodinku. Začátky jsou někdy těžké, 

než si na sebe navzájem zvyknete, ale už po chvíli jsem se tady cítila jako doma. Vše je jen 

o komunikaci, být navzájem upřímní, sdělovat si svoje pocity, trávit společný čas a všechno pak 

přijde samo. Já je beru jako vlastní rodinu a trávím s nimi i svůj volný čas, který ani nemusím…. 

Jednoduše protože chci a mám je ráda.  Nechci tvrdit, že je to vždy jednoduché a není mi smutno, 

ale právě v těchto momentech se vyplatí, když jste si s rodinou blízcí a můžete si o všem 

popovídat a oni Vás vždy podpoří. 

Pak také nedílnou a skvělou součástí pobytu v USA jsou noví přátelé a cestování. Zažijete tolik 

skvělých věcí, uvidíte spousta nových míst, na které byste se pravděpodobně nikdy nedostali ale 

hlavně budete mít nové přátelé z celého světa. 

Pokud někdo váhá, jestli má či nemá jet, rozhodně ANO! Je to skvělá zkušenost, a ne každý má tu 

možnost, takže je třeba toho využít  
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Au Pair Hana – Velká Británie 

Rodina je úžasná   Jsou moc hodní, pomáhají, podporují, vycházejí vstříc, nechtějí po mě nějaké 

extra uklízení, neberou mě jako služku, ale jako člena rodiny, trávíme spolu čas i mimo „pracovní 

dobu“, díváme se na filmy nebo se něco občas podnikne. Malá je taky moc hodná, bezproblémová, 

vychovaná. Jsem i moc spokojená s bydlením – dům, vesnice i to město, je tu krásně. A škola je 

taky moc fajn, učitelka výborná, neberu to jako „školu“, ale zábavu a že dělám něco pro mou 

angličtinu. Pojede se v rámci školy i na výlet do Oxfordu. Mám tu už i poměrně velkou síť známých 

(au pairky) a po prvotním rozkoukání začínám i poznávat širší okolí. 

   

 

Au Pair Lucka – Massachusetts, USA 

Zhruba před rokem jsem začala přemýšlet nad tím, že bych ráda odjela do USA. Vyhledávala jsem 

si různé varianty, a nakonec se rozhodla pro variantu Aupair. Zašla jsem do agentury a hned jsem 

se zamilovala do nápadu odjet na rok do neznáma. Prvně jsem se bála jít na pohovor v angličtině 

a vůbec někam jet kde se angličtina používá denně (dlouho jsem anglicky nemluvila ani jsem 

angličtinu nijak aktivně nepoužívala), ale už když jsem vešla do místnosti kde rozhovor probíhal ze 

mě nervozita opadla a vše šlo jako po másle. Proběhli různé formality a 

zanedlouho jsem už vybírala rodinku, pohovor jsem měla s několika 

rodinami, protože jsem si chtěla pečlivě vybrat. Vtip byl, že rodinka, u 

které teď jsem mi napsala jako úplně poslední a popravdě jsem s nimi ani 

moc mluvit nechtěla, ale po hovoru se vše změnilo a obě strany jsme se 

shodli, že se matchnem. Jak teď s úsměvem na tváři každému říkáme byla 

to spíše náhoda, že jsem skončila u téhle rodinky. Mám na starosti dva 

malé kluky (3 a 1 rok), starám se o ně celý týden, jsem tu již sedmým 

měsícem, a ještě jsme se ani jednou nenudili.  

S angličtinou nemám žádný problém, lidé kolem mě chápou, že angličtina není můj rodilý jazyk, 

a tak když se spletu nebo něčemu nerozumím nemají problém věci zopakovat nebo vysvětlit. 

Hlavně moji hostparents jsou velice chápaví a hodně mi v mnoha věcech pomáhají-už je nevnímám 

jako někoho pro koho pracuji, ale spíše jako rodinu a kamarády, jako oni sami říkají už jsem 

součástí rodiny.  

Tuhle zkušenost, kterou právě prožívám bych přála každému, protože je k nezaplacení. Můžete 

vidět kousek Ameriky, zažít pravou americkou domácnost ale také prověřit své schopnosti.  
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FAQ 

Jaké platí podmínky pro zájemce o Au Pair? 

Podmínky jednotlivých programů se liší dle příslušných předpisů a zákonů daných zemí. 

V případě, že splňuješ věkovou podmínku a některé další požadavky, můžeš se stát Au Pair 

třeba hned  

 

Nemohu jet do zahraničí jen tak – třeba na blind?  

Cestování bez předem zajištěné rodiny je samozřejmě možné, nicméně ho nedoporučujeme.  

Je také možné si rodinu najít předem na internetu, ale může se stát, že rodina dané podmínky 

nedodrží. Pokud nemáš dobrou znalost jazyka, nemusíš všemu rozumět a může pro Tebe být 

obtížné si podmínky předem domluvit. COOLAGENT má opravdu nízké poplatky – většina Au 

Pair pobytů v Evropě stojí jen 5480,- Kč, aby sis mohl/a dovolit jet přes agenturu   Všechny 

podmínky budeš vědět předem a pokud bys měl/a jakýkoliv problém, budeme ho s Tebou 

řešit  

 

Proč nabízí COOLAGENT jen některé země? 

Hlavní výhodou COOLAGENT je, že všechny programy z nabídky jsou legální a prověřené. 

COOLAGENT se specializuje na země, kde je Au Pair program oficiální a vízum není 

potřebné, nebo je možné zařídit ho pro většinu zájemců snadno a rychle. 

 

Co obvykle Au Pair dělá? 

Jsou to určité povinnosti jako např. péče o děti, lehké domácí práce (v USA vykonává Au Pair 

pouze práce spojené s péčí o děti), babysitting (hlídání dětí většinou ve večerních hodinách, 

když už děti spí). Náplň závisí na domluvě s rodinou. Délka pracovní doby se liší dle země. 
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Mohu být Au Pair i já? 

No jasně!  Jsi-li svobodná, bezdětná/ý dívka/chlapec splňující věkovou podmínku dané 

země a zaregistruješ-li se na některý z programů COOLAGENT, můžeš to klidně zkusit. Ani 

řidičský průkaz není podmínkou. 

 

Co znalost angličtiny? Musím umět dobře anglicky? 

Při letních pobytech je nutná středně pokročilá angličtina. Ve Francii rodiny požadují ještě 

alespoň základy francouzštiny, ve Španělsku je znalost španělštiny výhodou. Důležité je, abys 

nám poskytla pravdivé informace o svojí znalosti cizího jazyku, to znamená nepřehnat to, ale 

ani nebýt zbytečně skromná. 

 

Mohu navštěvovat jazykovou školu? 

Samozřejmě! Stačí si v přihlášce tento požadavek zaškrtnout. My Ti poté najdeme rodinku, 

kde budeš mít čas školu navštěvovat. Většina Au Pair chodí do školy 2x týdně 2-3 hodiny. 

Cena se odvíjí podle kvality výuky, počtu hodin a samozřejmě lokalitě. V případě letních 

pobytů Au Pair jsou možnosti omezené – mnoho škol je přes léto zavřených. 

 

 

Kdy je nejlepší se zaregistrovat? 

REGISTRUJTE SE JIŽ NYNÍ! Z důvodu velké poptávky letních pobytů jsou kapacity omezené 

a je vždy lepší se zaregistrovat co nejdříve. Nejpozdější odjezd k rodině je možný 1.7.2022 a 

je nutné zůstat s rodinou celé prázdniny. 

 

Mohu si vybrat město, ve kterém chci žít? 

V případě letních pobytů jsou kapacity omezené, proto není možné garantovat výběr lokality. 

Budeme se snažit umístit Au Pair dle preferencí, ale nemůžeme toto garantovat. 
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Cestovní agentura: 
COOLAGENT, EuroPair, s.r.o. 

Hrozňatova 2642/25, 615 00 Brno 

KANCELÁŘ: 
Durďákova 5, 613 00 Brno, 2. patro, kanc. č. 21 

IČ: 26489881 

www.coolagent.cz www.coolagent.sk  

aupair@coolagent.cz 

http://www.coolagent.cz/
http://www.coolagent.sk/
mailto:aupair@coolagent.cz

