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Letenka 

Letenku jsme si sehnali sami. Letěli jsme se společností Emirates. Cena letenky byla 15 656 Kč. 

Před začátkem školy jsme ještě letěli z Hongkongu na Flipíny. Cena za letenky na Filipíny byla 

5433 Kč. 

Doprava 

V Hongkongu jsme se dopravovali metrem a málo kdy autobusem. Cena jízdenky závisela 

na počtu stanic. Na letišti nám pomohl „helpři“ ze školy s koupí elektronické jízdenky octobus. 

Tato karta slouží nejen na dopravu po Hongkongu, ale také na placení v obchodech a jídelnách. 

Na kartu se dobijí peníze v hotovosti a poté už jen přikládáte a peníze se odečítají. Také nám 

helpři koupili měsíční sim kartu s 3GB. 

Ubytování a strava 

Ubytování bylo zařízené od školy a bylo zadarmo. Rozřazení do pokojů bylo náhodné 

a určovali si to oni sami. Pokoje byli v celkem hezké a byly propojeny přes koupelnu a záchod 

s dalším pokojem. V pokoji nebyla wifi. Ta byla pouze ve společné kuchyňce na každém patře. 

Lze se připojit na internet pomocí kabelu na notebooku.  

Pro další ročníky bych doporučovala si nezapomenout kabel k připojení na internet. Lze ho ale 

i koupit tam. Dále povlečení na postel, lehčí deku a polštář, ať nemusíte kupovat na místě. Je 

tam ale Ikea, kde vše seženete. Vezměte si i dostatek hygieny, protože v Hongkongu je to dražší. 

Také se bude hodit opalovací krém, pokud budete mít v plánu jet na pláž. Potom se vám určitě 

bude hodit například hrnek na pití, vidlička a nůž na ovoce apod. Na koleji si lze i uvařit. Jsou 

tam jednoduché vařiče a pár hrnců a pánviček na každém patře. V Hongkongu se ale moc 

nevyplatí vařit. Nakupování v supermarketu je drahé, ale občas je to lepší si uvařit lehkou 

večeři, než se trmácet do jídelny. 

Jídlo v jídelnách se pohybovalo okolo 24 – 45 hongkongských dolarů. Porce jsou až příliš veliké 

a každý si vybere. Myslím, že si vyberou i lidé, kteří moc nejsou zvyklý na asijskou kuchyni. 

Základ je rýže a maso. Zeleniny moc nedají. V centru města je jídlo dražší. Pohybuje se spíše 

50 – 100 hongkongských dolarů. Levně ale vyjde McDonald´s.  

Škola 

Škola probíhala 4x týdně od 9:30 h do 16:30 s pauzou na oběd od 12:00 do 13:30 hodin. 

Na začátku bylo rozřazení do tříčlenných týmů. Týmy jsme si utvořili sami podle dohody. Další 

studenti pocházeli z Koreje, Taiwanu a Francie. Pracovali jsme celý měsíc na projektu „letící 

ryba“. Svařovali jsme motůrek pro a vrtulky pro pohyb ryby, která se nafoukla heliem. Poté se 

programovalo v Android studiu a tím se propojil motůrek a aplikace v telefonu pro ovládání 

ryby. Veškeré materiály k projektu jsme dostali tištěné. Na starost nás mělo několik učitelů, 

kteří se jednotlivě starali o výklad. A každý den po škole jsme museli napsat report o tom, co 

jsme se naučili a co jsme dělali.  



Během měsíce se o nás starali helpři. Ti se také starali o program a výpomoc v nouzi. Připravili 

i dva výlety po Hongkongu, kterých jsme se mohli zúčastnit.  

Během pobytu v Hongkongu jsme také měli v programu návštěvu zajímavých firem a návštěva 

byla povinná pro splnění celkového hodnocení. Také jsme se zúčastnili lekce cizích jazyků a 

zvané přednášky z praxe. 

Letní školu jsme končili prezentací projektů a závodem s rybami. Do finále se pak dostalo 

6 nejlepších týmů, které pak byli ohodnoceni. Na závěrečném rozloučení jsme všichni dostali 

certifikát o absolvování letní školy na Univerzitě City U v Hongkongu.  

 

 

Finance 

Od školy Univerzity Hradec Králové jsme dostali 25 tisíc korun. To pokrylo jen letenky 

a očkování. Za měsíc v Honkongu jsem utratila cca 15 tisíc korun. Zahrnuje to za veškerou 

stravu, dopravu a víkendové výlety po Hongkongu. Snažila jsem se moc neutrácet, ale stejně to 

bylo nákladné.  

Studium na letní škole v Hongkongu bych všem doporučovala. I těm, kteří nejsou nejlepší 

v angličtině. Studium se dá zvládnout a je to veliký zážitek. Potkala jsem spoustu nových lidí 

z různých států a získala jsem spoustu nových zkušeností. Jsem vděčná fakultě Informatiky a 

managementu za to, že jsem mohla tohle zažít. 


