
Studium v USA 

Celý nápad o strávení školního roku v zahraničí vlastně vznikl už kdysi na základní škole.  

Až na začátku druháku jsme si začali zjišťovat podrobnější informace a na konci ledna už jsem 

odevzdávala kompletní přihlášku. Na umístěnku jsem naštěstí nemusela čekat dlouho, na rozdíl od 

mého kamaráda, který ji dostal necelý měsíc před odletem. Uprostřed března se mi poprvé ozvala 

moje nová americká rodina. Organizace mi nabídla výběr regionu umístění, a tak jsem nadšeně sáhla 

po severovýchodním pobřeží. Umístěnka přišla z jižního ráje – z Floridy. Byla jsem nadšena! Kdo by 

nechtěl strávit zimu ve dvaceti stupních?  

Můj odlet byl naplánován na 16. srpna 2012. Krátký 

přelet do Paříže, poté snad nekonečný let do Atlanty a 

následně v pozdních večerních hodinách amerického času 

let do Jacksonvillu na Floridě. Na letišti mě čekalo vřelé 

přivítání od mých host-parents a mladších sourozenců – 

„bratrovi“ je 11 a „sestře“ 14. Jediné, co si z prvního 

večera pamatuji je, že jsem byla strašně unavená – 

v letadle jsem oka nezamhouřila. Poté, co překonáte 

časový přesun a přízvuk lidí, můžete začít objevovat. 

Například to, že vše se tu jí z konzerv a že neznají 

rychlovarnou konvici. Jediné pečivo zahrnuje rozměklý 

toustový chléb a ke všemu se jí arašídové máslo... 

A americké měrné jednotky se ani nesnažte pochopit. 

Nemají žádnou logiku.  

Co se týká mé školy, tak ta je obrovská. A vlastně je to 

jedna z mála věcí, která vypadá přesně tak, jak jsem si ji 

představovala. V tomto případě se na americké filmy 

můžete spolehnout. Mohutný kruhový komplex 

rozdělený na sto malých „maringotek“, ve kterých se učí. Uspokojit přes 2500 studentů není lehká 

záležitost. Zezačátku jsem do ruky dostala seznam předmětů, ze kterých jsem si jich musela vybrat 

šest. Tedy vlastně jenom tři. Ostatní mám jako senior povinné – English, U.S. History a U.S. 

Government. Ale rozhodně se nemusíte bát, že si žádný volitelný předmět nevyberete. Desítky 

předmětů různých obtížností, včetně běžných gymnaziálních předmětů, ale také Keramika, Music 

Band, Musical Theater (doporučuji) nebo Fotografování. Výuka jazyků je tu značně opomíjená, i 

přesto snad na všech školách naleznete španělštinu. To je taky jediný cizí jazyk vyučovaný na mé 

škole. Ale dále se můžete setkat třeba s francouzštinou, čínštinou a občas i s němčinou.  

Popisovat něco obecně je těžké, všechno záleží na tom, do jakého regionu se dostanete, která rodina 

si vás vybere a kterou školu budete navštěvovat. Na jedné straně můžete být v bohaté a přelidněné 

Kalifornii, na té druhé v Montaně, která má rozlohu jako Česká republika a počet obyvatel 

nepřesahuje jeden milion. Rodina může milovat cestování a procestovat s vámi celou Ameriku, nebo 

naopak nevytáhne paty ze státu. Můžete mít spoustu mladších sourozenců, nebo být jedináček. Škola 

může mít pět tisíc studentů, několik stovek nebo pouze několik desítek. Ale ať se dostanete kamkoli, 

všude dostanete úžasnou příležitost k objevování nové kultury. Rok jako exchange student v USA (a 

nejenom tam) vám pomůže rozšířit obzory a dá vám takové zkušenosti a zážitky, které jinde 

nenaleznete.  Nebojte se a chopte se jedinečné příležitosti, která se vám nabízí! Rozhodně to za to 

stojí! Michala Mizerová 


