
Letní keramická škola pro pedagogické pracovníky v programu DVPP v
rozsahu 48 hodin

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

Letní keramická škola: čas zahájení od 8. do 16.00 hodin
zahájení kurzu: pondělí 1. 8. 2016
ukončení kurzu: sobota 6. 8. 2016

Letní keramická škola, kapacita kurzu: 15. - 20. účastníků kurzu
Letní škola bude zahájena s minimálním počtem účastníků: 10
frekvence konání: od 1. do 6. srpna 2016
Cena letní keramické školy: 5 280 Kč  

Program kurzu letní školy:
Teoretická část:

1. Dějiny keramiky
2. Rozdělení keramiky
3. Rozdělení keramických surovin a materiálů
4. Plastické keramické suroviny
5. Užitková keramika
6. Suroviny pro výrobu glazur
7. Keramické barvy a dekorační materiály
8. Sádra a další modelářské materiály

Praktická část:
1. Dekorační techniky

a. plastické techniky
b. malířské techniky
c. hrnčířské techniky

2. Výroba sádrové formy
a. příprava formy na vyrobený model
b. lití do sádrové formy a retuš
c. čištění forem
d. ředění licí hmoty

3. Práce u pece
a. seznámení s ložením výrobků
b. sázení do pece
c. vybírání z pece

4. Práce v glazovně
a. techniky glazování
b. stírání nožek
c. ředění glazur
d. ukládání glazur
e. zásady při glazování
f. bezpečnost při práci

5. Pálení
a. seznámení s pálicím postupem
b. seznámení s chybami pálení
c. bezpečnost při práci



6. Modelování
a. příprava pomůcek
b. zpracování keramické hmoty
c. techniky modelování 
d. retušování výrobků
e. sušení
f. bezpečnost při práci
g. ředění licí břečky

Techniky ručního vytváření
Nástěnné kachle reliéfy
    a) kachel s vlysem,(zdobené zatíranými oxidy, leštěním)
    b) kachel s plastikou, prořezávaný,(dekorace glazurami)
Misky
    a) vymodelované z koule,(zdobené leštěním, engobou, glazurou)
    b) vymodelované válečkovou technikou,(dekorace – leštěním, rytím, glazurou, engobou)
    c) točené na hrnčířském kruhu
    d) lité do forem
Vázy nádoby
    a) z plátu (z jednoho kusu, z několika kusů) zdobené engobou, oxidy, glazurou, rytím
        vlysem s textilním dekorem a s rostlinným dekorem
    b) vytvořené válečkovou technikou, dekorované engobou, oxidy, glazurou, rytím
    c) zhotovené hrudkovou technikou s glazurami
    d) točené na hrnčířském kruhu
Figury
    a) figura stavěná z plátu, kornoutu
    b) figura dutá, kombinovaná technika
    c) vytvořená technikou válečkové vrstvení
    d) busta
    e) loutka
Plastiky
    a) vytvářené technikou z plátu
    b) zhotovené technikou spirálové vrstvení válečků
    c) kombinované techniky – zdobené rytím, plasticky, prořezáváním, engobou. oxidy

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
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Přihláška pro účastníka

Přihlašuji se na kurz letní keramická škola pro pedagogické 
pracovníky v rozsahu 48 hodin za cenu 5 280,- Kč.

Číslo přihlášky (vyplní lektor): 3……..

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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