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PŘEHLED LETNÍCH ŠKOL 2015 
 
Plzeň, 9. 4. 2015 – O prázdninách se na Západočeské univerzitě v Plzni opět rozběhnou oblíbené 
letní školy určené veřejnosti. Letos si mohou zájemci vybírat z nabídky sedmi 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 
 
26. Mezinárodní letní jazyková škola (MLJŠ) přináší tři unikátní týdny plné nevšedních zážitků  
a setkávání kultur, během kterých si účastníci zdokonalí své jazykové znalosti. Tradičně jsou v nabídce 
celodenní a odpolední kurzy v osmi jazycích. Účastníci se mohou těšit na běžnou konverzaci, připravit 
se na jazykovou zkoušku i maturitu z angličtiny, ponořit se do základů portugalštiny, do tajů 
zdravotnické němčiny a rozšířit i znalost právnické angličtiny. Připraven je také čtrnáctidenní kurz 
pro teenagery nebo speciální kurzy pro děti. Výjimečné jsou pak týdenní kurzy italštiny a ruštiny 
v různých úrovních, které je možné absolvovat jednotlivě nebo všechny za sebou. Letní škola nabídne 
letos nově i týdenní kurz angličtiny pro zaměstnané. Účastníci si užijí odborný, a přitom přátelský 
přístup vyučujících z ČR i ze zahraničí, pestré hodiny, ve kterých si rychle a zábavnou formou osvojí 
nové znalosti a upevní ty dosavadní. Hlavním cílem letní jazykové školy je pochopitelně studium 
jazyků, zároveň ale nabízí i zábavu a poznávání. Po výuce účastníky osvěží každoročně originální  
a nezapomenutelný odpolední program v podobě komentovaných projekcí, zábavních večerů, 
sportovních a dalších aktivit. Během doprovodného programu  se odbourají bariéry mezi pedagogy  
a žáky a ti mezi sebou čile konverzují.  
 
Pořadatel: Zahraniční vztahy ZČU 
Termín: 13. – 31. 7. 2015 
Místo konání: areál ZČU v Plzni na Borech, Univerzitní 22 
Uzávěrka přihlášek: 17. 5. 2015  
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 2015  
 
Už 11. ročník mezinárodní letní školy umění ArtCamp opět 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 ateliérů moderní budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a zájemci mohou 
vybírat ze čtyřicítky uměleckých kurzů, které proběhnou pod vedením pedagogů FDU a šestnácti 
hostujících umělců z USA, Polska, Francie, Itálie, Japonska, Kanady, Portugalska, Slovenska a České 
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republiky. Mezi novinky letos patří např. kurz tradiční japonské tušové malby, automobilového 
designu či tvorby filmového storyboardu. Nebudou samozřejmě chybět ani oblíbené kurzy digitální 
fotografie, figurální kresby, komiksu, designu interiéru, tvorby šperku a další. Pro účastníky bude jako 
vždy připraven i atraktivní doprovodný program, nově proběhnou videopřednášky umělců z různých 
evropských zemí i z USA.  
 
Pořadatel: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara 
Termín: 13. – 31. 7. 2015  
Místo konání: ateliéry v budově FDU, Univerzitní 28, Plzeň (areál Bory) + plenér 
Uzávěrka přihlášek: 15. 5. 2015 
Kontakt: PhDr. Lenka Kodýtková, tel.: 37763 6707, 723 089 832, e-mail: lkody@fdu.zcu.cz  
Podrobné informace a registrační formulář: www.fdu.zcu.cz/artcamp 

JUNIOR FEL 

Devátý ročník letní dětské univerzity JuniorFEL je určen pro žáky 5. – 9. tříd základních škol nebo 
primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku. Během posledního srpnového 
týdne se účastníci seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi 
v oborech elektrotechnika a elektronika. Například: co je elektřina, jak vznikají blesky, jak si vytvořit 
elektrický obvod, jakým způsobem se šíří rádiové vlny, co pohání tramvaje a trolejbusy a jak funguje 
gyroskop. Všichni si také vyzkouší sestavit a naprogramovat robota, poměřit své síly při výrobě 
elektřiny nebo odhalit skrytý vysílač. Na závěr je čeká slavnostní promoce, při které budou malým 
studentům předány absolventské diplomy.  
 
Pořadatel: Fakulta elektrotechnická ZČU 
Termín: 24. – 28. 8. 2015 
Místo konání: Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, Plzeň (areál Bory) 
Uzávěrka přihlášek: 15. 4. 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 
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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: 24. –  28. 8. 2015 
Místo konání: Katedra informatiky a výpočetní techniky FAV ZČU, Technická 8, Plzeň (areál Bory) 
Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2015 
Kontakt: Ing. Jana Varnušková, Ph.D., tel.: 377 63 2434, e-mail:  hajkovaj@kiv.zcu.cz     
Podrobné informace: www.tylidi.zcu.cz  

 
CAMPO ARDUINO 
 
3. ročník letního kybernetického soustředění je opět určen 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. Řešit budou úlohy typu jízda po čáře nebo dosažení cíle. Na závěr 
si všichni zasoutěží o hodnotné ceny. 
 
Pořadatel: Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU 
Termín: 17. – 21. 8. 2015 
Místo konání: Katedra kybernetiky a centrum NTIS FAV ZČU, Technická 8, Plzeň (areál Bory) 
Uzávěrka přihlášek: 15. 6. 2015  
Kontakt: doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D., tel.: 377 63 2548, e-mail: zelezny@kky.zcu.cz     
Podrobné informace: campoarduino.zcu.cz  

HOMO ECONOMICUS 

4. ročník letní školy Homo Economicus je určen žákům a studentům základních a středních škol ve 
věku od 6 let, kteří mají zájem nahlédnout do světa ekonomických věd. Účastníci zjistí, že ekonomie 
nejsou jen grafy a čísla, ale i zábava. Stěžejním tématem tohoto ročníku bude kromě ekonomie  
a managementu marketing zaměřený na design a kulturu. Pro studenty bude od 9 do 13 hodin 
připraven program formou interaktivních workshopů, přednášek a exkurze. Letní školu zakončí 
slavnostní promoce s předáním certifikátů. 

Pořadatel: Fakulta ekonomická ZČU 
Termín: 13. – 17. 7. 2015 
Místo konání: Fakulta ekonomická ZČU, Husova 11, Plzeň 
Uzávěrka přihlášek: 3. 7. 2015 
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Kontakt: Ing. Lenka Zahradníčková, tel.: 377 63 3622, e-mail: lenkazah@kpm.zcu.cz     
Podrobné informace:  www.lsfek.zcu.cz 

LETNÍ ŠKOLA KOMUNIKACE VĚDECKÉHO VÝZKUMU V ANGLICKÉM JAZYCE 

Letní školu Communication of Scientific Research nabízí Ústav jazykové přípravy ZČU ve spolupráci  
s italskou lektorkou Marií Florou Mangano, dlouhodobě propagující toto téma na evropských 
univerzitách. Škola je určena především studentům magisterských a doktorských programů  
a začínajícím vědcům, kteří potřebují hovořit a psát o svém výzkumu na odborné úrovni. Na rozdíl od 
komunikace vědy se komunikace vědeckého výzkumu zaměřuje na metodiku přípravy vědeckých 
textů, ať už písemného či ústního charakteru. Škola nabízí široké teoretické zázemí na poli 
komunikace, v praktické části budou účastníci pod vedením lektorky analyzovat odborné texty, jako 
jsou články, postery či prezentace. Účastníci mohou být z technických i humanitních oborů, neboť 
metodologie je univerzální a setkávání zástupců různých disciplín je nanejvýš přínosné. Jazykem letní 
školy je jazyk výzkumu, tedy angličtina. 
 
Pořadatel: Ústav jazykové přípravy ZČU 
Termín: 7. – 11. 7. 2015 
Místo konání: Ústav jazykové přípravy ZČU, Univerzitní 22, Plzeň (areál Bory) 
Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2015  
Kontakt: Mgr. Kateřina Štroblová, PhD., tel.: 724 958 575, e-mail: csr15@ujp.zcu.cz  
Podrobné informace a přihláška: http://ujp.zcu.cz/en/student/csr  
 


