
STUDIUM V USA 

 
Ve školním roce 2012/13 jsem si na Anglicko-českém gymnáziu Amazon zažádala o individuální 

studijní plán - program a odcestovala do Spojených států amerických, abych začala studovat na 

americké střední škole Darlington School. 

Darlington School se nachází  v Rome, Georgia, USA. Je to rozsáhlejší škola, která zahrnuje jak 

základní, tak střední školu.  

Na Darlington School studuji již pět měsíců a bydlím v kampusu neboli školním internátu. Ve škole je 

převážná většina studentů z jiných amerických států nebo ze zahraničí a ti všichni také bydlí ve 

školním kampusu. Celý areál školy leží v anglickém parku a zahrnuje několik školních a kolejních 

budov. 

Ze začátku bylo velice obtížné přizpůsobit se 

americkým kulturním tradicím, zvyklostem a 

pravidlům. První dva měsíce byly velmi náročné. 

Musela jsem si zvyknout na všechny předměty 

v angličtině, nikdo na mě česky nepromluvil a nikdo 

nechápal, jak těžké je být tak dlouho a tak daleko od 

všeho známého.  

Později jsem si zvykla, předměty se zdály lehčí a 

život v kampusu byl příjemnější. Musím říct, že jsou 

zde úplně bezvadné vztahy mezi profesory a 

studenty. Všichni profesoři jsou velmi přátelští a ochotní kdykoli mi pomoci. Každý student si vybere 

v daném ročníku pět až sedm předmětů. Povinná je angličtina a americká historie. Dále musí mít 

každý nejméně jeden předmět z přírodních věd - já mám anatomii. Pak jsem si zvolila cinema, kde se 

díváme na klasické americké filmy a potom je rozebíráme, a matematiku - tady díky základům 

z našeho gymnázia nemám žádné problémy.   

V současné době máme vánoční prázdniny a já jsem odjela domů. V lednu se opět do školy vracím. 

Dalších pět měsíců bude určitě snazších. V lednu máme v kampusu různé hry, aby se studentům 

nestýskalo, v únoru se koná školní muzikál, ve kterém také účinkuji. V polovině května maturuji a na 

začátku června mě čeká cesta zpět do České republiky. 

Studiem na americké střední škole jsem si splnila svůj největší životní sen, ale představuje to pro mě 

také nejtěžší překážku, jakou jsem kdy zažila i obrovskou příležitost pro další studium na zahraniční 

univerzitě.  
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