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MEZINÁRODNÍ LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA VSTOUPILA DO 25. ROČNÍKU 
 
Plzeň, 7. 7. 2014 – Na Západočeské univerzitě v Plzni dnes začal jubilejní 25. ročník 
Mezinárodní letní jazykové školy, která potrvá až do 25. července. Slavnostního zahájení se 
zúčastnila mimo jiné rektorka ZČU Ilona Mauritzová, zástupce americké ambasády 
Nicholas Von Mertens a zakladatelka akce Eva Valentová. Letní škola nabízí řadu 
jazykových kurzů pro děti a dospělé. 
 
„V letošním roce evidujeme 438 přihlášených účastníků, z toho 379 studentů  

a  59 vyučujících,“ uvedla organizátorka letní školy Jana Jánská Lonská z odboru Zahraniční 
vztahy ZČU. Učitelé a studenti přijedou celkem z 16 zemí celého světa, například z USA, 
Japonska, Makedonie, Francie, Slovinska, Německa, Velké Británie, Rakouska, Ruska, 
Běloruska, Ukrajiny či Lotyšska. Z celkového počtu 75 cizinců se bude podílet na výuce  
24 lektorů a za studiem některého z uvedených jazyků přijede 51 studentů.  
 
„Největší zájem je o kurzy anglického jazyka pro děti a mládež, za kterými následuje 

němčina a čeština pro cizince,“ uvedla Jánská Lonská. Letní jazyková škola vyučuje také 
francouzštinu, italštinu a španělštinu. 
 
Nabídka výuky obsahuje kromě obecných celodenních a odpoledních kurzů i specializované 
kurzy, mezi které patří například angličtina pro žáky základních škol, příprava na státní 
maturitu z angličtiny či mezinárodní zkoušku FCE, kurz právnické angličtiny, ale také třeba 
kurz určený příslušníkům Policie ČR, připravený ve spolupráci s americkou ambasádou. 
 
Letošní ročník letní jazykové školy nabídne účastníkům pestrý odpolední doprovodný 
program. Studenti i vyučující mohou navštívit cestopisnou přednášku o Indii, zhlédnout film 
v US Pointu, připraveny jsou výlety za poznáním do Prahy či německého Bayreuthu nebo 
koncerty vážné hudby v Nebílovech a Klatovech.  
 
Mezinárodní letní jazyková škola, kterou organizuje odbor Zahraniční vztahy Západočeské 
univerzity v Plzni, se poprvé uskutečnila v roce 1990 a zúčastnilo se jí na 130 studentů  
a lektorů. V roce 2004 byla oceněna Evropskou jazykovou cenou Label, udělovanou 
inovačním projektům v oblasti jazykového vzdělávání. Patří k největším mezinárodním 
akcím, které ZČU pořádá.  


