
Kurz č. 1  

- jarní  
 

Lektor: Mgr. J. Linhartová 
 

  

 

 

 

Točení na kruhu intenzívně  

1 - 2 účastníci v rámci  

kurzu č. 01 a 03. 
 

Kurz č. 2 - prázdninový 

Lektor: Mgr. Zdena Libigerová 
 

   25. 7.  10,00 - 17,30 h.    (12 - 12,30 přestávka)                  

    26.7.     9,00 - 16,30 h.    (12 - 12,30 přestávka)                                                                            

27.7.   10,00 – 13,00 h.                                              

28.7.     9,00 – 16,30 h.    (12 - 12,30 přestávka)                  

    29.7.   13,00 – 13,45 h. 

    dotazy, předání vypálených výr. + osvědčení 

 

 

Kurz č. 3 - podzimní 
 

Lektor: Mgr. J. Linhartová  
 

21. 10.  13,00 - 17,00 h.    
22. 10.    9,00 – 17,30 h.   (12 - 12,30 přestávka)                  

 4. 11.  13,00 – 17,00 h.    

 5. 11.    9,00 – 17,30 h.  (12 - 12,30 přestávka) 

25. 11.  12,30 – 13,15 h. 

dotazy, předání vypálených výr. + osvědčení 

 

 

ARTIK STUDIO s.r.o.  
Raisova 574/4, 400 03  Ústí nad Labem  
E-mail: info@keramickepece.cz, www.keramickepece.cz  

Tel: +420 475 532 414, mobil: +420 777 063 951 
 

Kurzy mají schválenou AKREDITACI MŠMT ČR č.j. MSMT- 390/2016-1-193, číslo akreditace pro 

vzdělávací instituci je č.j. MSMT- 1362/2013-201. Pořádá je ARTIK STUDIO s.r.o. ve spolupráci se ZUŠ - 

Výtvarné studio od roku 1994. 

 

Keramické kurzy 2016  
 

ARTIK STUDIO se Základní uměleckou školou – Výtvarné studio pomáhá 

objevovat tajemství  

spojení keramické hmoty a ohně. Našimi kurzy prošlo na stovky účastníků. 

Pro řadu z nich to byl start k vlastní tvorbě nebo k vedení keramických 

kroužků. Někteří z nich se k nám vracejí pro nové inspirace a nejsou 

zklamáni. Vždy máme připraveno něco nového. Ti zkušení  mohou  řešit a 

konzultovat svůj výtvarný problém pod odborným vedením. Kurzy nejsou 

určeny jen těm, kteří uvažují o profesionální dráze či vedení keramických 

kurzů ve školách a dalších zařízeních, ale též těm, kteří mají keramiku jako 

svého koníčka. Prázdninové dílny mohou využít i tací, kteří mají zájem o 

aktivní trávení dovolené. Mimopracovní čas lze využít k výletům do 

Českého středohoří a Krušných hor. Vzhledem k jejich vysoké úrovni jsou 

kurzy zařazeny v programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Mají platnou akreditaci Ministerstva školství ČR, tudíž je možná úhrada 

z prostředků určených pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.  

Neustále hledáme nové inspirace a materiály, takže v každém kurzu máme  

připravené nové a další nápady pro Vaši práci. To je důvodem,  

proč řada účastníků se kurzů účastní několikrát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Keramika I – začátečníci  a mírně pokročilí  

     - kurz č. 01, 02 a 03  
 

1. Základní teoretické informace * úvod do keramiky 

2. Seznámení s pomůckami a nástroji vhodnými pro práci s keramikou                

3. Keramická hmota * druhy a příprava k práci * nejvhodnější skladování 

4. Tvarování z hroudy * leštění * základní tvary  

5. Tvorba plošných předmětů, reliéf * kachel * používání jednotlivých nástrojů  

6. Vytváření prostorových tvarů * technika šulánků * plátování * lití do forem             

7. Seznámení s keramickou pecí * obsluha * vypalovací křivka * správné 

umísťování keramiky v keramické peci 

8. Dekorování výrobků - techniky proškrabování * glazování * určení správné 

barevnosti 

9. Vypalování dekorovaných výrobků * konzultační část * nabídka materiálů a 

pomůcek, odpovědi na dotazy 

Celkem 33 vyučovacích hodin (z toho 6 vyuč. hodin teorie) 

 

Cena:  3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč vč. DPH)     
 

 

               
 

 rezervace ubytování Economy: 

290,- Kč/noc, penzion 800,- Kč/noc 

 příplatek za individuální točení na 

kruhu 200,- Kč/30 min mimo výukový 

čas 

 obědy u kurzů č. 02, 03 za 50,- Kč 

 

 

http://www.keramickepece.cz/


Kurz č. 4 

prázdninový, pokročilí 
 

 

Kurz č. 5 prázdninový, 

točení na kruhu 
 

Lektor: Mgr. J. Linhartová  
 

25.7.    9,00 –  17,30 h. (12 - 12,30 přest.) 

26.7.   10,00 –  16,30 h. (12 - 12,30 přest.) 

27.7.    9,00 –  13,00 h  (12 - 12,30 přest.)                                           

28.7.    9,00 –  16,30 h. (12 - 12,30 přest.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keramika II pro pokročilé - tvarování do forem 

(vytlačování, odlévání), glazování, individuální 

program – kurz č. 04 
 
Účastník se seznámí teoreticky i praktickou činností s pracovními postupy  

s využitím sádrových forem. Kurz je též zaměřený na individuální tvorbu  

dekorativních a užitkových předmětů.  Vytvořené výrobky se budou dekorovat 

vhodnou technologií. Cena kurzu zahrnuje 15 kg keramické hmoty vč. výpalu a 

glazur. Větší množství si účastník může zakoupit na kurzu. Celkem 33 

vyučovacích hodin (z toho část vyuč. hodin teorie). 

Vhodné pro absolventy předešlých kurzů. 

 

Cena:   3 390,- Kč bez DPH  (4 102,- Kč vč. 

DPH) 
 

 

 

 
                                                       
 
 

 

 

 Točení na hrnčířském kruhu, kurz č. 5  
 max. počet  účastníků: 6 
 

1. Základní informace, úvod do keramiky, pomůcky a nástroje 

2. Keramická hmota na točení – druhy, příprava, skladování, další 

zpracování 

3. Točení na kruhu – centrování, točení kachlice (tažení dna, tažení 

kachlice) 

4. Tažení výrobku – točení misky malého průměru, válce, hrnku... 

5. Možnosti dalšího zpracování – zdobení ( deformování, razítkování, 

vyškrabování) 

6. Obtáčení, uchacení  

7. Odpovědi na dotazy, nabídka materiálů a pomůcek 

8.  Cena tohoto kurzu zahrnuje  pouze výuku a keramickou hmotu pro práci. 

 

Každý účastník u svého kruhu. Cena nezahrnuje výrobky, které si bude účastník 

odvážet - ty se budou účtovat za cenu keramické hmoty. 

Celkem 33 vyučovacích hodin. Vhodné pro absolventy předešlých kurzů. 

 

Cena:   3 565,- Kč bez DPH (4 314,- Kč vč. DPH) 
                                                       
 
 

 

 

 KERAMIKA III -  dekorování keramiky pro 

pokročilé, kurz č. 6 
 

Tento kurz je vhodný pro absolventy předešlých kurzů a zahrnuje rozšiřující 

způsoby dekorování keramiky technikami dekorování engobami které zaručují 

přírodní vzhled na nevypálený střep, dekorování oxidy, barvítky, skleněnou drtí a 

dalšími netradičními a alternativními a způsoby. Seznámíte se s efekty kombinací 

různých technik., které se aplikují na nevypálený a přežahnutý střep. Vyzkoušíte 

si malbu do syrové glazury a práci s voskem. Pracujeme s tuzemskými i 

zahraničními materiály  

Celkem 33 vyučovacích hodin (z toho 6 vyuč. hodin teorie). 

Vhodné pro absolventy předešlých kurzů.  

 

Cena:   3 390,- Kč bez DPH (4 102,- Kč vč. DPH)          

   

Kurz č. 6  
 

Lektor: Mgr. J. Linhartová 
 

12. 11.    9,30 - 17,30 h. (12 - 12,30 přest.)                  

13. 11.    9,30 - 14,00 h. 

26. 11.    9,30 - 17,30 h. (12 - 12,30 přest.)                  

 27. 11.   9,30 - 14,00 h. 

  9. 12.   13,00 - 13,45 h. 

 dotazy, předání vypálených výr. + 

osvědčení 

 

 

 

 

   11. 12.   13,00 – 13,45 h. předání 

vypálených výrobků  + osvědčení                                                          

 

 



ORGANIZAČNÍ INFORMACE: 

 

Potřeby na kurzy keramiky: prac. oblečení, nožík, miska, molitanová houbička, špachtle, očka, 

hadr velikost A3, velká jehla na proškrabování, rydla na linoryt, kulaté vlasové i ploché štětce 

různých velikostí. Pokud účastník něco nemá, je možné zakoupit přímo na kurzu. 

Každý účastník si vyrobí velké množství keramických předmětů a obdrží osvědčení o účasti! 

 
 

Místo konání 

kurzů: 

Ateliér Základní umělecké školy – Výtvarné studio, v objektu  

Základní školy Anežky České 17, Ústí nad Labem Krásné Březno  

 

Spojení: trolejbus z náměstí č. 53, 55 z náměstí - směr Krásné Březno 
 

K dispozici je vařič a varná konvice, v blízkosti je prodejna Penny Market. 
 

Při prezentaci nutno předložit doklad o úhradě! 
 

Přeskenovanou přihlášku odešlete na e-mail: info@keramickepece.cz , poštou na adresu ARTIK STUDIO s.r.o, Raisova 

574/4, 400 03 Ústí nad Labem nebo objednejte přes náš e-shop www.keramickepece.cz , do poznámky k objednávce 

uveďte údaje o účastnících kurzu: jméno, příjmení, bydliště a datum narození. Tyto údaje budou použity pro docházku a 

vystavení Osvědčení. 

...............................................................................................................................................................................................  
 

          Závazná přihláška na kurz (název):…………………………………....... 

 

Číslo kurzu:.................................................……....  Termín konání:……............................................. 

Příjmení, jméno, titul: ........................................….............Datum narození: ......................................................... 

Bydliště: ...................................................................................................................................................................  

 

Vysílající firma, adresa, IČ: .................................................……….................................................................... 

 

Telefon (domů): .....................................................  Telefon do zaměstnání: ......................................... 

E – mail:...................................................................................................................................................................  

Podpis uchazeče: ....................................................  Razítko vysílající firmy: ....................................... 

 

Požaduji  rezervaci ubytování (vypište termíny):................................................................................................ ...... 

Požaduji obědy - pouze kurz 02, 03 a 04 (vypište termíny)................................................................................................ 

 

Úhrady:  

a) Převodem předem na základě zálohové faktury nebo výzvy k platbě z e-shopu 

Přijetím Vaší platby na náš účet se Vám blokuje místo na kurzu.  

 

............................................................................................................................................................................................... 
 

          Závazná přihláška na kurz (název):…………………………………....... 

 

Číslo kurzu:.................................................……....  Termín konání:……............................................. 

Příjmení, jméno, titul: ........................................….............Datum narození: ......... ................................................ 

Bydliště: ................................................................................................................... ................................................ 

 

Vysílající firma, adresa, IČ: .................................................……….................................................................... 

 

Telefon (domů): .....................................................  Telefon do zaměstnání: ......................................... 

E – mail:........................................................................................................................ ........................................... 

Podpis uchazeče: ....................................................  Razítko vysílající firmy: ....................................... 

 

Požaduji  rezervaci ubytování (vypište termíny):............................................................................. ......................... 

Požaduji obědy - pouze kurz 02, 03 a 04 (vypište termíny)................................................................................................ 

 

Úhrady:  

a) Převodem předem na základě zálohové faktury nebo výzvy k platbě z e-shopu 

Přijetím Vaší platby na náš účet se Vám blokuje místo na kurzu.  

mailto:info@keramickepece.cz
http://www.keramickepece.cz/

