
Keramické semináře pro pedagogické pracovníky v programu DVPP v rozsahu
15 vyučovacích hodin

Kurz je akreditován MŠMT
číslo akreditace: č.j.:MSMT – 36416/2015-1-983

Keramické semináře: čas zahájení od 15. 30 do 18. hodin
zahájení kurzu: úterý 16. 2. 2016
ukončení kurzu: úterý 14.6. 2016
cena keramických seminářů 2250 Kč

Kapacita keramického semináře 15. - 20. účastníků kurzu
Keramické semináře budou zahájeny s minimálním počtem účastníků: 5

Program kurzu:
1. Blok: Dekorování keramiky

 a) dekorování před přesahem
 b) dekorování po přežahu

 c) ruční vytváření figurek
2. Blok: Plastika

  a) závěsná plastika
 b) zahradní plastika.

3. Blok: práce se sádrovou formou
 a) lití do sádrových forem a jejich využití
 b) výroba jednodílné sádrové formy
 c) ředění licí břečky
 d) retušování výrobků

4. Blok: Práce u pece
 a) seznámením s ložením výrobků
 b) nakládání a vybírání pece
 c) teplotní křivky
 d) typy pecí
 e) bezpečnost při práci

5. Blok: točení na hrnčířském kruhu
 a) vytáčení jednoduchých tvarů
 b) obtáčení a retuš výrobků
 c) uchycení, kompletace výrobků

Adresa vzdělávacího zařízení:  Základní škola Praha 4
                                                     Donovalská 1684
                                                     149 00 Praha 4 Chodov
                                                     www.donovalskazs.cz

lektor kurzu: Květoslava Vondráčková
kontakt: 602 889 438
kveta.vondrackova@centrum.cz
kveta@atelierk.cz

mailto:kveta@atelierk.cz
mailto:kveta.vondrackova@centrum.cz
http://www.donovalskazs.cz/


Přihláška pro účastníka

Přihlašuji se na keramický seminář pro pedagogické pra-
covníky v rozsahu 15 hodin za cenu 2 250,- Kč.

Číslo přihlášky (vyplní lektor): 1……..

Přihlášky zasílejte na: kveta.vondrackova@centrum.cz
Kontakt: K. Vondráčková, lektor kurzu, mobil: 602 889 438

Účastník, za kterého platí zaměstnavatel:

Jméno účastníka: ................................................. datum narození: ….…….........

E-mail: .................................................................. telefon: .....................................

Pro účastníka bude vystavena faktura na adresu zaměstnavatele.
Fakturační adresa (přesně dle zřizovací listiny):            IČ: …………..…..……

…………………………………………………………………………..…….….…

Podpis zaměstnavatele: ………...…………….……. Podpis účastníka: ……..……………….…..….

Účastník samoplátce:

Jméno účastníka: ..................................................... datum narození: ……….......

E-mail: ...................................................................... telefon: ...................................

Adresa: ……………………………………………….…….. PSČ:………………..
Platby je možné uskutečnit i hotově na příjmový doklad.

Podpis účastníka: ……..……………….…..….
 

Organizátor vzdělávací akce:
Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684
Donovalská 1684/40  
149 00 Praha 4 Chodov

IČO: 61388408
Číslo účtu: 2000816359/0800
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