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PŘEHLED LETNÍCH ŠKOL 2013
Plzeň, 9. 4. 2013 – O prázdninách se na Západočeské univerzitě v Plzni opět rozběhnou oblíbené
letní školy určené veřejnosti. Jejich počet každoročně stoupá – v letošním roce si mohou zájemci
vybírat z nabídky už deseti letních škol, orientovaných na cizí jazyky, design, techniku, informatiku,
ekonomiku, film i zdravovědu. Některé z nich se zaměřují i na žáky základních škol. Do kurzů je
možné hlásit se již nyní.

MEZINÁRODNÍ LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA
24. ročník Mezinárodní letní jazykové školy (MLJŠ) nabídne všem, kteří chtějí si během léta vylepšit
své jazykové znalosti a potkat nové přátele, jazykové kurzy v různých úrovních pokročilosti. Zájemci
mohou studovat angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu, španělštinu, portugalštinu
a češtinu pro cizince v intenzivních denních či odpoledních kurzech. Letošní ročník přináší řadu
novinek. Poprvé nabízí kurz němčiny ve zdravotnictví a kurzy češtiny pro děti – cizince. Zájemci
o kurzy italštiny, portugalštiny a ruštiny mají poprvé možnost účastnit se pouze jednoho ze tří
týdenních bloků kurzu v závislosti na úrovni znalostí a časových možnostech. Nově se také formuje
kurz Komparativní právní studie v angličtině. Nebudou chybět ani oblíbené kurzy anglického jazyka
pro děti ve věku 8 – 12 let a speciální dvoutýdenní kurz pro teenagery od třinácti do patnácti let.
Frekventanty posledního ročníku střední školy připraví na státní maturitu z angličtiny středoškolští
učitelé a proškolení hodnotitelé státních maturit. Výuku v kurzech MLJŠ povedou zkušení
vysokoškolští pedagogové z Ústavu jazykové přípravy a jazykových kateder ZČU, středoškolští jazykoví
lektoři a zahraniční rodilí mluvčí. Program letní školy doplní odpolední kulturní a sportovní aktivity.
Pořadatel: Zahraniční vztahy ZČU
Termín: 8. – 26. 7. 2013
Místo konání: areál ZČU v Plzni na Borech, Univerzitní 22
Uzávěrka přihlášek: 17. 5. 2013
Kontakt: Ing. Jana Jánská Lonská, tel.: 37763 5767, 606 157 205, e-mail: jjanska@rek.zcu.cz
Podrobné informace: www.isls.cz

ARTCAMP 2013
9. 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 bude díky pokračující grantové podpoře
města Plzně i díky tomu, že se letní škola bude vůbec poprvé konat pod jednou střechou
v inspirativních a velkorysých prostorách nové budovy Ústavu umění a designu, největší ve své
historii – zájemci mohou vybírat hned z 35 uměleckých kurzů. Mezi novinky letos patří např. kurzy
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zaměřené na design informací, design světla nebo tvorbu loga. Po pauze se vrací kurzy keramiky,
modelování, litografie a videotvorby. Nebudou samozřejmě chybět ani oblíbené kurzy digitální
fotografie, figurální kresby, komiksu, fashion designu, designu interiéru, tvorby šperku a další. Letní
škola přivítá hned šest hostujících umělců – čtyři z USA a dva ze Slovenska. Pro účastníky bude jako
vždy připraven i doprovodný program.
Pořadatel: Ústav umění a designu ZČU
Termín: 8. – 26. 7. 2013
Místo konání: ateliéry v nové budově UUD, Univerzitní 28, Plzeň (areál Bory) + plenér
Uzávěrka přihlášek: 15. 5. 2013
Kontakt: PhDr. Lenka Kodýtková, tel.: 37763 6707, 723 089 832, e-mail: lkody@uud.zcu.cz
Podrobné informace a registrační formulář: www.uud.zcu.cz/artcamp

LETNÍ INTENZIVNÍ ŠKOLA ARABSKÉHO JAZYKA, IVRITU A TURECKÉHO JAZYKA
Letní škola arabštiny, ivritu a turečtiny 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 studijního oboru Blízkovýchodní studia a magisterského
oboru Kulturní antropologie Předního východu na Filozofické fakultě ZČU v Plzni.
Pořadatel: Katedra blízkovýchodních studií Fakulty filozofické ZČU
Termín: 12. 8. – 23. 8. 2013
Místo konání: Katedra blízkovýchodních studií FF ZČU, Sedláčkova 15, Plzeň
Uzávěrka přihlášek: 31. 7. 2013
Kontakt: Mgr. Karel Hrdlička, tel.: 37763 5357, 606 285 926, e-mail: khrdlick@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. Mohou si také zkusit sestavit a naprogramovat dálkově řízeného
robota a jednoduchou aplikaci pro jeho ovládání prostřednictvím chytrých mobilních telefonů nebo
tabletů. Na závěr je čeká slavnostní ceremoniál, při kterém budou malým studentům předány
absolventské diplomy.
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Pořadatel: Fakulta elektrotechnická ZČU
Termín: 26. – 30. 8. 2013
Místo konání: Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, Plzeň (areál Bory)
Uzávěrka přihlášek: 13. 5. 2013
Kontakt: Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D., tel.: 377 63 4004, 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 konstrukci vlastního softwarového robota si účastnice letní školy vyzkoušejí, že
programování je skutečně pro všechny a může být i zajímavé. Po úspěšné premiéře v loňském roce
bude druhou hlavní součástí programu „fotoblok“, tedy práce s digitální fotografií a s videem. Jako
bonus se dívky dozví, 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: 26. – 30. 8. 2013
Místo konání: Katedra informatiky a výpočetní techniky FAV ZČU, Univerzitní 22, Plzeň (areál Bory)
Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2013
Kontakt: doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D., tel.: 377 63 2427, e-mail: herout@kiv.zcu.cz
Podrobné informace: www.tylidi.zcu.cz

HOMO ECONOMICUS
1. ročník letní školy Fakulty ekonomické ZČU je určen žákům a studentům základních a středních škol
ve věku od 11 do 19 let, kteří mají zájem nahlédnout do světa ekonomických věd. Zájemci zjistí, že
ekonomie nejsou jen grafy a čísla, ale i zábava. Naučí se ovládat základní manažerské dovednosti,
prezentovat a pracovat v týmu, porozumí vybraným ekonomickým pojmům. Letní škola bude
zakončena slavnostním předáním certifikátů.
Pořadatel: Fakulta ekonomická ZČU
Termín: 8. – 12. 7. 2013
Místo konání: Fakulta ekonomická ZČU, Husova 11, Plzeň
Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2013
Kontakt: Ing. Lenka Zahradníčková, tel.: 377 63 3622, e-mail: lenkazah@kpm.zcu.cz
Podrobné informace: www.lsfek.zcu.cz
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ŠKOLA ZDRAVÉ CHŮZE
Akce je určena pro žáky základních škol a probíhá letos poprvé. Týdenní příměstský tábor je zaměřen
na představení principů zdravé chůze na podkladě nových vědeckovýzkumných poznatků. Hravou
formou se děti seznámí se stavbou dolních končetin, základy kineziologie stoje a chůze, vyzkouší si
vyšetření na přístrojích, naučí se pracovat se sporttestrem a poznají výhody chůze nordic walking.
Pořadatel: Fakulta zdravotnických studií ZČU
Termín: 26. – 30. 8. 2013
Místo konání: Katedra fyzioterapie a ergoterapie FZS ZČU, Náměstí Odboje 18, Plzeň
Uzávěrka přihlášek: do vyčerpání kapacity (max. 25 účastníků)
Kontakt: Mgr. Lenka Golláňová, tel: 377 63 3706, e-mail: gollan@fzs.zcu.cz
Podrobné informace: www.fzs.zcu.cz

LETNÍ ŠKOLA VIRTUÁLNÍ REALITY
Vytvoř si svůj virtuální svět – to je hlavní téma letní školy určené středoškolákům, kterou druhým
rokem pořádá Fakulta strojní ZČU. Technologie virtuální reality se dnes pomalu dostávají z větších
společností i na menší pracoviště. Zástupci automobilky Ford například tvrdí, že díky těmto moderním
technologiím nebude do tří let vůbec nutné vyrábět prototypy. Další kapitolou jsou virtuální
prohlídky, kdy je možné projít existující nebo neexistující, tedy uměle vytvořený svět, například za
účelem rychlého a efektivního rozhodování. V laboratoři virtuální reality si studenti budou moci sami
„sáhnout na virtuální prostředí“ a zažít, co to znamená být vtažen a obklopen tímto světem. Věnovat
se budou tématům jako tvorba 3D prostředí, rozšířená realita, virtuální postavy apod. Dozvědí se
také, jak prakticky využít virtuální prostředí při navrhování či optimalizaci připravovaných záměrů
a projektů.
Pořadatel: Katedra průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní ZČU
Termín: 8. – 12. 7. 2013
Místo konání: Katedra průmyslového inženýrství a managementu, Univerzitní 22, Plzeň (areál Bory)
Uzávěrka přihlášek: 16. 6. 2013
Kontakt: Ing. Petr Hořejší, Ph.D., tel: 377 63 8495, e-mail: tucnak@kpv.zcu.cz

PRAKTIKA Z VIRTUÁLNÍ REALITY
Pro zájemce, kteří absolvují Letní školu virtuální reality, je připraven pokračovací kurz. Zaměří se
primárně na praktickou práci v softwarovém nástroji, pomocí kterého si student vytvoří vlastní
virtuální svět. Předváděné nástroje jsou cenově přijatelnou alternativou k drahým nástrojům pro
tvorbu virtuálních světů, přičemž základní principy, a dokonce vývojové prostředí jsou obdobné ve
srovnání s komerčními softwary. Software je možné si pro domácí použití zakoupit zhruba za 200 Kč.
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Student tedy může i po absolvování kurzu nabyté znalosti dále využívat. Zdarma také dostane balíček
DIGITOV, který obsahuje 3D objekty, textury a různé interaktivní prvky, pomocí nichž je možné
„postavit“ virtuální továrnu. Studenti však nebudou omezeni pouze na tvorbu továrny, mohou si
vytvořit vlastní interaktivní hru na libovolné bázi. Laboratoř virtuální reality jim nabídne plnou
stereoskopickou 3D projekci, budou mít tedy možnost „být uvnitř a dotknout se“ svého vlastního
virtuálního světa.
Pořadatel: Katedra průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní ZČU
Termín: 15. – 19. 7. 2013
Místo konání: Katedra průmyslového inženýrství a managementu, Univerzitní 22, Plzeň (areál Bory)
Uzávěrka přihlášek: 16. 6. 2013
Kontakt: Ing. Petr Hořejší, Ph.D., tel: 377 63 8495, e-mail: tucnak@kpv.zcu.cz

LETNÍ ŠKOLA ETNOGRAFICKÉHO FILMU
Mezinárodní letní školu pořádá katedra antropologie prvním rokem a je určena studentům či
absolventům antropologie a sociologie ze zemí Visegrádského regionu, tedy z České republiky,
Slovenska, Polska a Maďarska. Účastníci budou pracovat v týmech, z nichž každý připraví svůj vlastní
film. Budou mít tedy příležitost naučit se základy filmové tvorby a její použití v rámci antropologie
a dalších společenských věd. Projekce výstupů proběhne 27. 7. v kinokavárně ve Městě Touškov.
Pořadatel: Katedra antropologie Fakulty filozofické ZČU
Termín: 15. – 27. 7. 2013
Místo konání: Penzion Žlutice, 5. května 129
Uzávěrka přihlášek: 10. 5. 2013
Kontakt: Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D., tel: 377 63 5309, e-mail: tomash@ksa.zcu.cz
Podrobné informace: http://www.antropologie.org/cs/akce/summer-film-school
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