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PŘEHLED LETNÍCH ŠKOL 2014 
 
Plzeň, 8. 4. 2014 – O prázdninách se na Západočeské univerzitě v Plzni opět rozběhnou oblíbené 
letní školy určené veřejnosti. Letos si mohou zájemci vybírat z nabídky osmi letních škol, 
orientovaných na cizí jazyky, design, techniku či informatiku. Některé z nich se zaměřují i na žáky 
základních škol. Do kurzů je možné hlásit se již nyní.  
 

MEZINÁRODNÍ LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA 
 
25. Mezinárodní letní jazyková škola (MLJŠ) přináší příjemné zpestření červencových dní 
prostřednictvím jazykových kurzů s nezapomenutelnou atmosférou. Celodenní či odpolední kurzy 
poskytují možnost zdokonalit se v běžné konverzaci, čtení nebo psaní v angličtině, němčině, 
francouzštině, italštině, ruštině, španělštině, portugalštině a češtině pro cizince. Kurzy pomohou  
s přípravou na jazykovou zkoušku či maturitu nebo při rozšíření odborné terminologie, jako je tomu  
u němčiny ve zdravotnictví či v případě komparativních právních studií (v angličtině). Pro nejmenší 
účastníky organizuje letní škola velmi oblíbené dětské kurzy anglického jazyka a od minulého roku  
i českého jazyka. Letní škola letos slaví své 25. výročí a překvapí různými novinkami – například 
exkluzivní nabídkou kurzů italštiny a ruštiny v délce jednoho týdne v úrovních „začátečník“, „mírně 
pokročilý“ a „středně pokročilý“, které lze absolvovat jednotlivě nebo všechny za sebou. Poprvé 
mohou v Ruském centru studovat ruštinu i děti ve věku 5 – 8 let. Výuku v kurzech MLJŠ povedou 
zkušení pedagogové z Ústavu jazykové přípravy a jazykových kateder ZČU, středoškolští lektoři  
a zahraniční rodilí mluvčí. Celou koncepci letní školy doplňuje nezapomenutelný doprovodný 
odpolední program. Na letní škole se neučí jen jeden jazyk – je možné procvičit hned několik jazyků 
současně! 
 
Pořadatel: Zahraniční vztahy ZČU 
Termín: 7. – 25. 7. 2014 
Místo konání: areál ZČU v Plzni na Borech, Univerzitní 22 
Uzávěrka přihlášek: 17. 5. 2014  
Kontakt: Ing. Jana Jánská Lonská, tel.: 37763 5767, 606 157 205, e-mail: jjanska@rek.zcu.cz 
Podrobné informace a přihláška: www.isls.cz 

 
ARTCAMP 2014  
 
Jubilejní 10. ročník mezinárodní letní školy umění ArtCamp již tradičně nabízí všem příznivcům umění 
nejen příjemné zpestření léta, ale i možnost objevit či prohloubit svůj talent nebo se připravit ke 
studiu umění na vysokých uměleckých školách. Letošní ročník se bude opět konat v inspirativních 
prostorách nové budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a nabízí nejširší nabídku kurzů 
v historii letní školy. Zájemci mohou vybírat ze čtyřicítky uměleckých kurzů, které proběhnou pod 
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vedením pedagogů FDU a deseti hostujících zahraničních umělců z USA, Polska, Srbska, Německa  
a Portugalska. Mezi novinky letos patří např. kurzy zaměřené na japonské techniky tisku, design 
nábytku, design hraček, tvorbu animovaného filmu, malbu papírem a úplně poprvé také na pohybové 
umění. Nebudou samozřejmě chybět ani oblíbené kurzy digitální fotografie, figurální kresby, komiksu, 
designu interiéru, tvorby šperku a další. Pro účastníky bude jako vždy připraven i doprovodný 
program.  
 
Pořadatel: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara 
Termín: 7. – 25. 7. 2014  
Místo konání: ateliéry v budově FDU, Univerzitní 28, Plzeň (areál Bory) + plenér 
Uzávěrka přihlášek: 15. 5. 2014 
Kontakt: PhDr. Lenka Kodýtková, tel.: 37763 6707, 723 089 832, e-mail: lkody@fud.zcu.cz  
Podrobné informace a registrační formulář: www.fud.zcu.cz/artcamp 

LETNÍ INTENZIVNÍ ŠKOLA ARABSKÉHO JAZYKA A IVRITU 2014 

Letní škola arabštiny a ivritu pořádá kurzy pro začátečníky i pokročilé. Začátečníci získají v kurzech 
znalosti gramatiky a slovní zásoby jazyků Blízkého východu. Přijetí do kurzu nevyžaduje žádné 
předběžné znalosti a není podmíněno složením přijímací zkoušky. Výuku zajišťují zkušení lektoři, kteří 
vyučují v rámci bakalářského a magisterského studijního oboru Blízkovýchodní studia na Fakultě 
filozofické ZČU. 

Pořadatel: Katedra blízkovýchodních studií Fakulty filozofické ZČU 
Termín: 11. – 22. 8. 2014 
Místo konání: Katedra blízkovýchodních studií FF ZČU, Sedláčkova 15, Plzeň 
Uzávěrka přihlášek: 27. 6. 2014  
Kontakt: Mgr. Daniel Křížek, Ph.D., tel.: 37763 5354, 602 135 368 e-mail: dkrizek@kbs.zcu.cz   
Podrobné informace: www.ff.zcu.cz/kbs/lisaj   

JUNIOR FEL 

Akce je určena pro žáky 6. – 8. tříd základních škol nebo primy až tercie víceletých gymnázií se 
zájmem o elektrotechniku. Během posledního srpnového týdne se seznámí srozumitelnou a hravou 
formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika: co je 
elektřina, jak vznikají blesky, jak si vytvořit elektrický obvod, jakým způsobem se šíří rádiové vlny, co 
pohání tramvaje a trolejbusy apod. Účastníci si také vyzkouší sestavit a naprogramovat robota, 
poměřit své síly při výrobě elektřiny nebo odhalit skrytý vysílač. Na závěr je čeká slavnostní 
ceremoniál, při kterém budou malým studentům předány absolventské diplomy.  
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Pořadatel: Fakulta elektrotechnická ZČU 
Termín: 25. – 29. 8. 2014 
Místo konání: Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, Plzeň (areál Bory) 
Uzávěrka přihlášek: 12. 5. 2014  
Kontakt: Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D., tel.: 377 63 4229, e-mail: firt@kae.zcu.cz     
Podrobné informace: www.juniorfel.zcu.cz  
 

TYLIDI – TÝDEN LETNÍ INFORMATIKY PRO DÍVKY 
 
Akce je určena pro studentky druhých a třetích ročníků středních škol zejména z Plzeňského, 
Karlovarského a Jihočeského kraje, které se již zajímají se o IT (informační technologie) nebo které 
tuší, že IT by mohlo být dobrou alternativou jejich dalšího studia. Cílem soustředění je zvýšit 
informovanost středoškolaček o možnostech studia informatiky a jejich následného uplatnění v IT 
profesích. Na tvorbě vlastní hry prostřednictvím vizuálního programování si účastnice letní školy  
vyzkoušejí, že programování je skutečně pro všechny a může být i zajímavé. Ve fotobloku zjistí, že IT 
není jen programování, ale otestují si také práci s digitální fotografií a s videem. Jako bonus se dívky 
dozvědí, jaké je uplatnění žen v současném IT. O tom budou mluvit ženy, které již v IT  
pracují a uspěly, a také současné studentky Fakulty aplikovaných věd. 
 
Pořadatel: Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU 
Termín: 25. –  29. 8. 2014 
Místo konání: Katedra informatiky a výpočetní techniky FAV ZČU, Univerzitní 22, Plzeň (areál Bory) 
Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2014 
Kontakt: doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D., tel.: 377 63 2427, e-mail: herout@kiv.zcu.cz     
Podrobné informace: www.tylidi.zcu.cz  

 
LETNÍ ŠKOLA VIRTUÁLNÍ REALITY 
 
Již třetí ročník kurzu má za úkol atraktivní formou přiblížit studentům dnes velmi moderní 
technologie a techniky virtuální reality. Student se seznámí nejen s teorií, ale také se naučí pracovat 
v nástroji, pomocí kterého si vytvoří vlastní virtuální svět. V laboratoři virtuální reality si bude moci 
sám „sáhnout na virtuální prostředí“ a zažije, co to znamená být vtažen a obklopen tímto světem. 
Vytvoří si také vlastní 3D svět s herními interaktivními prvky, který si pak bude moci každý „projít“ ve 
zmíněné laboratoři. V teoretické části představí organizátoři praktické využití virtuální reality, tvorbu 
3D prostředí, vážné hry, rozšířenou realitu, Motion Capture nebo virtuální postavy. Letní škola je 
zdarma a je určena pro maximálně 12 účastníků vzhledem k omezenému počtu počítačů v laboratoři. 
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Pořadatel: Katedra průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní ZČU 
Termín: 30. 6. – 4. 7. 2014 
Místo konání: Katedra průmyslového inženýrství a managementu, Univerzitní 22, Plzeň (areál Bory) 
Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2014 
Kontakt: Ing. Petr Hořejší, Ph.D., tel: 377 63 8495, e-mail: tucnak@kpv.zcu.cz  

CAMPO ARDUINO 

Letní kybernetické soustředění je určeno pro studenty středních škol včetně víceletých gymnázií  
a žáky 2. stupně základních škol. Tématem soustředění je „kybernetika hrou,“ tedy hraní si 
s jednoduchými roboty. Účastníci si postaví jednoduché roboty založené na platformě Arduino  
a naučí se je programovat. Každý si bude moci vybrat, zda si chce více pohrát se stavbou robota nebo 
s jeho programováním, budou připraveny jednodušší i složitější stavebnice. Na závěr si všichni 
zasoutěží o hodnotné ceny. 
 
Pořadatel: Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU 
Termín: 18. – 22. 8. 2014 
Místo konání: Katedra kybernetiky FAV ZČU, Univerzitní 22, Plzeň (areál Bory) 
Uzávěrka přihlášek: 15. 6. 2014  
Kontakt: doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D., tel.: 377 63 2548, e-mail: zelezny@kky.zcu.cz     
Podrobné informace: campoarduino.zcu.cz  

 
JARNÍ ŠKOLA FOTOGRAFIE PRO SOCIÁLNÍ VĚDCE 
 
Tato škola je určena zaměstnancům, doktorským a magisterským studentům sociálně-vědních 
pracovišť a dalším zájemcům z příbuzných oborů. Účastníci mají možnost osvojit si nebo zvýšit 
praktické dovednosti potřebné k tvorbě fotografie architektury a krajiny, reportážní fotografie, 
portrétu a technické fotografie. Úvodní část představí mimo jiné základy ovládání fotografického 
přístroje, pravidla kompozice nebo úpravy fotografie pomocí softwaru, přípravu tiskových dat a 
prezentaci výstupů. Školu fotografie povedou zkušení profesionální fotografové Radek Kodera, David 
Kumerman, Ivana Michnerová a Zuzana Zbořilová.  Nejlepší fotografie vytvořené v rámci jarní školy 
budou vystavené v prostorách Fakulty filozofické ZČU a na webových stránkách katedry antropologie. 
 
Pořadatel: Katedra antropologie Fakulty filozofické ZČU, Studio vizuální etnografie (SVIET) 
Termín: 23. – 29. 5. 2014 
Místo konání: Moving Station, nádraží Plzeň - Jižní předměstí, most Ivana Martina Jirouse, Plzeň 
Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2014.  

Kontakt: Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D., tel: 377 63 5309, e-mail: tomash@ksa.zcu.cz 
www.antropologie.org  


