Rozpis jarních kurzů pro školní rok 2018/2019
VĚCNÉ A FIGURÁLNÍ KRESLENÍ
Kurzy jsou určeny převážně pro zájemce o studium na naší škole jak na střední tak na vyšší
odborné. Pomohou jim v přípravě na talentovou zkoušku při kreslení hlavy podle živého
modelu nebo při zvládnutí perspektivy. 1 lekce = 145 min, kapacita kurzu – 7 osob. Počet
lekcí v kurzu je 12.

Den

Termín

Hodina

Vyučující

Učebna

Cena
s DPH

Var.
symbol
pro
platbu

Pondělí

4. 3. – 27. 5.

16:00 – 18:25

ak. mal. Jana Truksová

25

3 630,-

105

Úterý

5. 3. – 21. 5.

17:00 – 19:25

ak. soch. Štěpán Klas

11

3 630,-

102

Úterý

5. 3. – 21. 5.

16:00 – 18:25

ak. mal. Jana Truksová

16

3 630,-

105

Středa

6. 3. – 5. 6.

16:00 – 18:25

ak. soch. Štěpán Klas

11

3 630,-

102

Čtvrtek 7. 3. – 30.5.
16:00 – 18:25
ak. mal. Jana Truksová
25
3 630,105
V době velikonočních prázdnin 18. – 22. 4. (čtvrtek, pátek a pondělí) a státních svátků 1. a 8.
5. (středy) se kurzy nekonají.

MALBA
Tyto kurzy jsou určeny zejména pro zkušenější zájemce, kteří mají už nějaké zkušenosti
s výtvarným uměním a nebojí se je rozvíjet. 1 lekce = 145 min, kapacita kurzu – 7 osob. Počet
lekcí v kurzu je 12.

Den
Úterý

Termín
5. 3 . – 21. 5.

Hodina

Vyučující

17:00 – 19:25

ak. mal. Jan Tichý

Učebna

Cena
s DPH

ateliér

3 630,-

Var.
symbol
pro
platbu
106

Zájemce o kurz kreslení a malby prosíme, aby si nejprve telefonicky ověřili dostupnost
kurzu u ing. Lenky Rygerové na tel. 272 111 224 nebo e-mailem: info@hollarka.cz. Teprve
potom posílejte závaznou přihlášku, kterou najdete v dokumentech na našem webu.
Vzhledem k tomu, že od 11. do 15. 2. máme jarní prázdniny, v tuto dobu posílejte, prosím,
pouze e-maily.
Kurz malby je možné domluvit také přímo s lektorem kurzu malby Janem Tichým na tel.
603 712 203.

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A GRAFICKÝ DESIGN
Náplní kurzů je zvládnutí softwarových nástrojů pro tvorbu grafiky a grafického designu
v programech Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. Celková délka kurzů je
17 lekcí (180 minut) jednou týdně. Cena za kurz je 11 313,50 Kč včetně DPH, VS 110
Termín: po dohodě, začátek v průběhu března (bude upřesněno podle časových možností
přihlášených)
Na kurz počítačové grafiky a grafického designu se objednávejte přímo u MgA. Oty Duška,
tel.: 723 605 900, e-mail: o.dusek@centrum.cz.

U všech kurzů si vyhrazujeme právo posunout termín zahájení, případně kurz zrušit
nebo přesunout v případě nenaplnění minimálním počtem 7 osob (u kurzu počítačové
grafiky a grafického designu je minimum 3 osoby).
Kurzovné se hradí jednorázově po zahájení kurzu, nejpozději do dvou týdnů složenkou nebo
bezhotovostním převodem na účet č. 2002130027/6000. Do zprávy pro příjemce uvádějte
jméno účastníka kurzu a jako variabilní symbol trojmístné číslo z tohoto rozpisu (VS).

