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MEZINÁRODNÍ LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA PŘIVÍTÁ STUDENTY Z 20 ZEMÍ 
 
Plzeň, 13. 7. 2015 – Na Západočeské univerzitě v Plzni dnes začíná 26. ročník Mezinárodní letní 
jazykové školy, která potrvá až do 31. července. Letní škola nabízí řadu jazykových kurzů pro děti  
a dospělé. 
 
„V letošním roce evidujeme 408 přihlášených účastníků, z toho 346 studentů  

a  62 vyučujících,“ uvedla organizátorka letní školy Jana Jánská Lonská z odboru Zahraniční vztahy 
ZČU. Učitelé a studenti přijedou celkem z 20 zemí celého světa, například z USA, Nigérie, 
Makedonie, Francie, Španělska, Německa, Velké Británie, Rakouska, Gruzie, Běloruska, Ukrajiny, 
Slovinska, Lotyšska či Litvy. Z celkového počtu 87 cizinců se bude podílet na výuce 21 lektorů a za 
studiem některého z uvedených jazyků přijede 66 studentů.  
 
„Největší zájem je o kurzy anglického jazyka, zejména pro děti a mládež, za kterými následuje 

čeština pro cizince a němčina,“ uvedla Jánská Lonská. Letní jazyková škola vyučuje také 
francouzštinu a španělštinu. Nabídka výuky obsahuje kromě celodenních a odpoledních kurzů  
i specializované kurzy, například angličtinu pro děti a mládež, komparativní právní studie nebo 
němčinu ve zdravotnictví. 
 
Na letní školu se každoročně sjíždějí zájemci o studium českého jazyka z různých koutů světa. 
Specifickou skupinu tvoří stipendisté Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Letos bude 
například letní škola hostit studenta z prestižní univerzity v Oxfordu,  přivítá také studenty z Litvy, 
Makedonie a Slovinska. O český jazyk je však zájem i ve vzdálenějších destinacích. V roce 2013 si 
vylepšila díky letní škole své znalosti češtiny studentka z daleké Číny, loni studentky z Německa  
a letos budou mít tuto možnost účastníci z Gruzie nebo Nigérie. Kurzy češtiny se těší také stále 
většímu zájmu z řad cizinců dlouhodobě pobývajících na území České republiky.  
 
Letní jazyková škola nabídne tradičně účastníkům pestrý doprovodný program. Mohou navštívit 
cestopisnou přednášku o Jižní Korei, nahlédnout pod pokličku vzdělávacího systému Fraus nebo 
zhlédnout film v US Pointu. Připraveny jsou také výlety za poznáním okolí Plzně, výprava Za železnou 
oponou a koncerty vážné hudby ve Stříbře a v Hrádku u Rokycan. 
  
Mezinárodní letní jazyková škola 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.  


