
Pohled na univerzitní kampus z roku 2014.

Ideový návrh areálu VŠSE.

Mezinárodní letní jazyková škola vznikla ještě 
před založením samotné univerzity jako reakce na 
nedostatečnou nabídku cizích jazyků v Plzeňském 
kraji. Jejími kurzy prošlo na tisíce účastníků, celkový 
počet se přibližuje k desetitisícové hranici.  Některým 
z nich letní škola učarovala díky své unikátní 
atmosféře natolik, že přijíždějí do plzeňského kampusu 
opakovaně. Z řad studentů není výjimkou čtyřnásobná 
či osminásobná účast. Mezi nejvěrnější zahraniční 
lektory patří Charles Hall z University of Memphis, TN 
(USA), který v roce 2007 obdržel od ZČU titul čestného 
doktora za přínos k rozvoji Západočeské univerzity 
a k šíření jejího věhlasu v zahraničí, zejména v USA. 
O tom, že je pozice letní jazykové školy Západočeské 
univerzity unikátní v celé České republice, svědčí 
i ocenění Evropské jazykové ceny Label, které získala 
za inovační projekty v oblasti jazykového vzdělávání 
v roce 2004. V letech 2001–2005 se tato akce konala 
pod osobní záštitou předsedkyně České komise pro 
UNESCO  Jaroslavy Moserové. Za více než čtvrtstoletí 
svého fungování si vydobyla silnou pozici v oblasti 
letního jazykového vzdělávání v regionu i v republice 
a patří mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější akce 
s mezinárodním přesahem, které ZČU pořádá.

Postupně začala v rámci univerzity vznikat celá 
řada dalších letních škol, takže ani o prázdninách 
posluchárny  nezejí prázdnotou. 

Druhou největší  a nejpopulárnější letní školou se stal 
ArtCamp, fungující již dvanáct let, pod patronací 
fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, největší 
akce svého druhu v České republice. Zájemci z celého 
světa si každoročně vybírají z pestré nabídky desítek 
uměleckých kurzů, které vedou mistři z tuzemska i ze 
zahraničí (např. USA, Kanady, Japonska, Německa, 
Francie, Itálie, Portugalska, Polska, Slovenska).

Další letní školu nazvanou JuniorFEL, zaměřenou 
na děti se zájmem o elektroniku, pořádá fakulta 
elektrotechnická. 

Fakulta ekonomická otevírá své posluchárny žákům 
základních škol v letní škole Homo economicus. 
V letošním jubilejním roce pořádala univerzita celkem 
osm letních škol.

Letní školy 
na ZČU
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v červenci 1990 se poprvé konala Mezinárodní 
letní jazyková škola


