Popis vzdělávací akce
Pořadové číslo :
1.

18

Název vzdělávací akce:

Ruční tkaní
-tkaní pro pokročilé
2.

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky:

1. Odvozeniny vazby keprové

2

- vlastnosti tkanin z odvozených keprových tkanin
- vzornice křížový kepr
- vzornice víceřádkový kepr
- tkaní odvozených keprových vazeb na rámečcích

2. Vazba atlasová

3

- základní vlastnosti tkanin v atlasové vazbě
- zásady při sestavení technické vzornice
- vzornice A5, A8 útkový, A8 osnovní
- tkaní atlasové vazby na rámečku

3. Tkaní na ručním stavu

10

- příprava osnovy na ruční stav
- tkaní základních vazeb
- efektní tkaní – zatkávání buklé a žinilky

4. Vlastní výrobek

5

- tkaní kára
- tkaní předložky z krajů
- konečná úprava výrobku
3.

Vzdělávací cíl:

Po absolvování tohoto školení by účastník měl rozumět složitějším vazebním technikám, dokáže
sestavit jejich technické vzornice, zvládne realizovat výrobu tkanin na ručním stávku a koberce
z krajů na poloautomatickém stavu
4.

Hodinová dotace:

20 vyučovacích hodin
5.

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů:

maximálně 10 účastníků ve skupině, určeno pro pedagogické pracovníky výtvarných a
uměleckých předmětů, pro vychovatele a vychovatelky ve školní družině a domově mládeže a pro
vedoucí zájmových kroužků na školách.
6.

Plánové místo konání:

Tkalcovské dílny na Střední škole uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí
7.

Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru:

Dana Kavková – SPŠ – obor Tkalcovství; učitelka praktických cvičení textilního výtvarnictví
s praxí 5 let
Ivana Franzová – SPŠ – obor Tkalcovství; učitelka praktických cvičení textilního výtvarnictví
s praxí 5 let

8.

Odborný garant:

Ivana Franzová
9.

Materiální a technické zabezpečení:

Učebna praktického vyučování a tkalcovské dílny vybavené ručními tkacími stávky a rámy na
tkaní gobelínů, tapisérií a ručně vyvazovaných koberců vybavená materiálem na zpracování
těchto textilií
10. Způsob vyhodnocení akce:

Podmínkou pro získání certifikátu je 80% účast na kurzu, vypracování vzorníků upravených do
paspart, technických vzornic a ručně tkaná předložka na poloautomatickém stavu
11. Kalkulace předpokládaných nákladů/tabulka/:
Počet vyučujících lektorů : 2
Položka
Celkové náklady na lektory
z toho

8100,00

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů
Ubytování lektorů
Stravování a doprava lektorů

Náklady na zajištění prostor

Doprava účastníků
Stravování a ubytování účastníků

Náklady na učební texty
z toho

Příprava, překlad, autorská práva apod..
Rozmnožení textů – počet stran :

0
0
500,00
1000,00
4100

Stravné a doprava organizátorů
Ubytování organizátorů
Poštovné, telefony
Doprava a pronájem techniky
Propagace
Ostatní náklady
Odměna organizátorům

Náklady celkem
Poplatek za 1 účastníka

0

1500,00

Režijní náklady

z toho

405,00
0
0
1000

Ubytování, stravování a doprava účastníků
z toho

Předpokládané náklady

0
0
350,00
1000,00
1000,00
1000,00
800,00
14700

Kalkulace je na 8 účastníků

1840

