
 

Kurzy pro veřejnost 2021-22 
(Osvědčení o absolvování dle § 114 Školského zákona) 

Vzdělávací kurzy pro veřejnost plánujeme v podvečerních hodinách v budově školy Praha 1,  

U Půjčovny 9, od 1. října 2021, v rozsahu 13 lekcí – 3 vyučovací hodiny tj. 3×45 min nebo v 

rozsahu 10 lekcí – 4 vyučovací hodiny. U obou variant je minimální počet zájemců 5 osob. 

Začátky kurzů budou vždy po dohodě s lektorem, ale předpokládáme,  

že úvodní lekce proběhnou v prvním týdnu v říjnu 2021. 

Při menším počtu zájemců je možné snížit počet lekcí nebo navýšit cenu kurzu. 

Přihlášky a více informací na kurzy@textilniskola.cz 

PODMÍNKY VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY PLATÍ i PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ 

Kurz navrhování krajky | Alina Jašková, ak.mal. 
alina.jaskova@textilniskola.cz 

Obsah: 

návrhy na různé typy paličkované krajky (pásková, mnohopárová, prostorová) 

Den a hodina: 

středa od 17:00 do 19:25 

3 vyučovací hodiny 

Cena: 3.500Kč 

Kurz základních tkalcovských technik | Mgr. Andrea Koblasová 
andrea.koblasova@textilniskola.cz 

Obsah: 

tkaní na rámu, kolíkovém stavu a tkalcovském stavu, při využití recyklovaných a přírodních 

materiálů. 

Den a hodina: 

pondělí od 17:00 do 19:25 

3 vyučovací hodiny 

Cena: 3.500Kč 
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Kurz paličkované krajky | Věra Holomečková 
vera. holomeckova@textilniskola.cz 

Obsah: 

pásková krajka, půdice, ukončování 

Den a hodina: 

pondělí od 17:00 do 19:25 

3 vyučovací hodiny 

Cena: 3.500Kč 

Květiny, které nikdy nezvadnou | Alena Kobylková, ak.arch. 
alena.kobylkova@textilniskola.cz 

Obsah: 

speciální kurz tvarování květin z hedvábí. Kurz je určen především loňským absolventkám Kurzu 

tvarování klobouků 

Den a hodina: 

středa od 16:45 do 19:45 

4 vyučovací hodiny 

Cena: 4.000Kč 

 

Kurz košíkářských technik | MgA. Barbora Hrdinová 
barbora.hrdinova@textilniskola.cz 

Obsah: tvorba proutěných výrobků dle návrhu 

Kurz  zaměřený zejména na pletení z  vrbového proutí je koncipován pro širokou veřejnost a 

vhodný pro začátečníky i pokročilé košíkáře. Nejprve se seznámíte se základními košíkářskými 

technikami a postupy při vytváření klasických či méně tradičních košů kulatého, oválného nebo 

hranatého tvaru. V další fázi si tyto dovednosti rozšíříte o složitější dna, vazby, zavírky, držadla či 

jiné postupy. Výhodou pravidelného setkávání v tříhodinových blocích je upevňování řemeslných 

dovedností a možnost realizace i časově náročnějších výrobků nebo košů na míru. Materiál 

zajišťuje a připravuje lektorka. 

Den a hodina: 

pondělí od 17:00 do 20:00 

13 lekcí/4 vyučovací hodiny 

Cena včetně materiálu: 6.500 Kč 

maximální počet osob: 8 
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Kurz přípravné kresby a malby | MgA. David Pešat 
david.pesat@textilniskola.cz 

Obsah: Kurz je zaměřen na zdokonalení výtvarných dovedností uchazeče/ studenta. 

Je vhodný pro začátečníky tak i pro mírně pokročilé. Je koncipován pro širokou veřejnost, 

přesto hlavním cílem zůstává kvalitní příprava studentů na studium středních a vysokých 

uměleckých škol. Nedílnou součástí kurzu jsou i konzultace vlastních prací studenta    a jejich 

začlenění do osobního projevu.  

Student se seznámí se základními výtvarnými technikami (uhel rudka, pastel), a to jak v oblasti 

kresby, tak i malby (akvarel, tempera). 

Tematické oblasti jsou zadávány od klasických zátiší přes portréty až k malbě celé figury. 

Výtvarné potřeby jsou vždy k dispozici na každé hodině a zajišťuje je lektor. 

Kurz proběhne od 6.10. 2021 do 26.1.2022 

Den a hodina: středa od 17:00 do 20:00 

Cena kurzu: 4.500Kč 
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