
 

Řemeslné dílny – vzdělávací programy pro základní školy 

Nabídka uceleného výtvarně – řemeslného programu s cílem posílit v dětech kreativitu, fantazii, 

zvídavost, zručnost a vztah k řemeslu a tím ke kultuře a umění. 

Důraz je kladen na vlastní prožitek a přímou zkušenost. Jednotlivé dílny probíhají srozumitelnou formou v 

neškolním prostředí kreativního centra Rabenštejnská 2020 v atmosféře okouzlení řemeslem. 

Kurzy vedou zkušení lektoři, kteří se danými řemeslnými a výtvarnými obory zabývají profesionálně. 

Navíc mají dlouhodobé zkušenosti s vedením kurzů pro děti i dospělé. Program uzpůsobí věku dětí 

 

GRAFICKÁ DÍLNA 

- seznámení s klasickými způsoby tisku, kterými jsou tisk z výšky, tisk z hloubky a tisk z plochy. 

- vlastní vyzkoušení několika typů tisku dle věku dětí: 

slepotisk, tisk z koláže (tisk z papírové matrice), suchá jehla, linoryt, přírodninový tisk, provázkový 

tisk, netradiční tisk z kartonu od mléka či tácků od potravin, monotyp 

- výstup / výrobky: grafiky – obrázky, přání, pohlednice, razítka, potisk trička či tašky 

Lektor: Eva Dvořáková, Petra Tichá 

  KERAMICKÁ DÍLNA 

- seznámení s tradicí řemesla i novodobých technik keramiky 

- ´ošahání´ keramické hlíny, základy práce s keramikou, základy vytváření na hrnčířském kruhu, zdobení 

keramiky a glazura včetně výpalu 

- výstup / výrobky: postava / zvířátko, mistička, hrneček, svícen, vázička aj. 

 

Lektor: Martin Valnoha 

  KOVÁŘSKÁ DÍLNA  

- seznámení s železem jako materiálem, tradiční řemeslné postupy, historie a současné využití ručního 

kování 

- vyzkoušení technik kování, vytahování materiálu, probíjení, tvarování při různých teplotách, finální 

úprava výrobku, voskování 

- výstup / výrobky: hřebík, runa, věšáček 

 

Lektor: Tomáš Nosek 

 



   

 

Místo konání:                                         

Rabenštejnská 2020 
         Panská 207/4, České Budějovice 

  

Celkový rozsah programů:        

9 hodin 

         rozděleno do 3 lekcí v délce 3 hodiny (tři dopolední vyučování 8:30 až 11:30) 

  

Průběh programů:                        

s ohledem na potřebu co nejvíce individuálního přístupu ke každému dítěti bude vždy třída 

rozdělena na 3 skupiny, kdy každá skupina v rámci dané  lekce bude tvořit v jednom ze tří uvedených 

ateliérů 

  

Rozsah realizace programu v roce 2021/2022 – předpoklad: 

         uskutečnění 5 pilotních programů pro 5 tříd v 15 lekcích 

v období 10/2021–5 /2022 

  

Náklady na 1 žáka:        1.250 Kč / celý program tj.  9 hodin 

cena zahrnuje:  materiál 

                                lektorné a administrativní zajištění 

                                energie 

          

náklady na materiál /hradí město dle smlouvy/ 

                                         750 Kč / žák  

5 programů / á 24 žáků = 120 žáků 

120 žáků x 750 Kč = celkem za školní rok 2021/2022 cca 90.000 Kč 

grafická dílna – rydla pro tisk z hloubky a výšky, nůžky, řezáky – nože, papíry, lino na linoryt, 

plechové desky na suchou jehlu, textil pro potisk /tričko, taška/, provázky, tiskařská barva 

kovářská dílna – železo, uhlí, vosk 

keramická dílna – dlabací nástroje, nože a rydla na keramiku, sádrové formy, válečky, glazura a 

štětce 

  


