
My name is Anna, I’m 17 years old and I’m in the 
second year of high school at the Hawai’i Preparatory 
Academy (HPA) and I’m from Prague in the Czech 
Republic.

I learned about the HPA when I went to the IQ 
agency a few months before the start of the school 
year. This agency helps students find a school in 
foreign countries. I looked at a lot of advertisements 
for schools all over the world, but none of them were 
like HPA. I watched all the videos on YouTube, all the 
social networking photos of the HPA, and it seemed 
to me that going to school in Hawai’i would be an 
experience I’d never forget in my life.

When I applied to HPA, I wanted to escape my 
stereotypical life that I led in Prague. I wanted to 
discover new places, meet new people and learn 
their stories. I wanted to experience something 
that I never could have done in the Czech Republic. 
Another goal and the reason I wanted to study 
abroad was to improve my English.

But everything has its price, I had to leave my family 
and friends to move to the opposite side of the 
world, speak constantly in another language, adapt 
to other cultures. But I still manage to do everything, 
even though it’s hard to stay in touch with my family 
and friends, given the time difference. 

When I first came to HPA, I was very excited, and 
I could not wait to meet new friends, even though 
I was scared and nervous. Everyone was so nice 
and they accepted me the way I was, and I am very 
grateful to all who helped me. HPA’s students and 
teachers are the most friendly people I have ever 
met. Everyone is always willing to help.

What I like about HPA is the style and quality 
of teaching. It is really different from the Czech 
Republic, but students will adapt if they do 
everything they are asked to do. Also, I like how 
teachers treat the students. All teachers are always 
willing to help.

Another thing I like about HPA is the boarding life. 
Everyone is trying really friendly and they are trying 
to help at any cost.

What surprised me is how many nationalities there 
are and how overall the diversity of the school. No 
one has to feel left out or different from the others. 

I am so grateful to my parents for allowing me to 
study at the HPA and for making friends from all over 
the world.
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Jmenuji se Anna, mám 17 let a jsem ve druhém 
ročníku střední školy na Hawai’i Preparatory 
Academy (HPA) a jsem z Prahy v České republice.

O HPA jsem se dozvěděla, když jsem pár měsíců před 
začátkem školního roku šla do IQ agency, která se 
stará o studium v  zahraničních školách. Viděla jsem 
letáky na spoustu škol všude po světě, ale žádná 
mě nenadchla tak moc, jako právě HPA. Viděla jsem 
snad všechny videa na youtube, všechny fotky na 
sociálních sítích o HPA a zdálo se mi, že jít do školy 
na Hawaii bude zkušenost, na kterou bych nikdy v 
životě nezapomněla.

Když jsem se hlásila na HPA, chtěla jsem uniknout 
mému stereotypnímu životu, který jsem vedla v 
Praze. Chtěla jsem objevovat nová místa, poznat 
nové lidi, a jejich příběhy. Chtěla jsem zažít něco, co 
by se mi v Česku nikdy nepodařilo. Dalším cílem, a 
důvodem, proč jsem chtěla studovat v zahraničí bylo 
zdokonalení angličtiny.

Ovšem všechno má svou cenu, a ta moje byla; 
odstěhovat se na opačný konec světa, než je můj 
domov, mluvit neustále v jiném jazyce, přizpůsobit 
se jiné kultuře. Všechno to ale zatím zvládám, jen 
je těžké zůstat v kontaktu s mojí rodinou a přáteli, 
vzhledem k časovému posunu.

Když jsem poprvé přijela na HPA, byla jsem velmi 
natěšená a nemohla jsem se dočkat, až poznám 
nové kamarády, přestože jsem se bála a byla jsem 
nesvá. Všichni byli ale velmi příjemní a hned mě mezi 
sebe přijali, za což jsem velmi vděčná všem, kteří mi 
usnadnili pobyt na HPA.

Co se mi na HPA líbí, je styl a kvalita výuky. Je to 
opravdu velmi rozdílné od Česka, ale člověk se 
zanedlouho přizpůsobí, pokud dělá vše, co má. 
Také přístup učitelů k žákům se mi velmi líbí. Všichni 
učitelé jsou vždy ochotní pomoct.

Další věc, která se mi na HPA líbí,  je život na kolejích. 
Velmi se mi líbí, jak jsou všichni přátelští a snaží se za 
jakoukoliv cenu pomoct.

 Co mě překvapilo je, kolik národností tu je, takže  si 
nikdo nemusí připadat odlišný od ostatních.

Jsem vděčná mým rodičům, za to, že mi umožnili 
studovat na HPA a že si moh udělat přátelé, kteří jsou 
ze všech koutů světa.
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