Nabídka kurzu

Vazačské práce
náplň kurzu je připravena dle profesní kvalifikace 41-032-E
Místo konání: pracoviště praktické a teoretické výuky (Truhlářská 462 Hr. Králové – Věkoše)
Termín: celý kurz: v odpoledních hodinách nebo sobota ev. neděle
(dle dohody s přihlášenými účastníky) – 100 hodin
Obsahem a délkou připravuje účastníka ke složení zkoušky z PK 41-032-E
u autorizované osoby = naší školy + vydání osvědčení o získání PK
přihlásit se je možné na celý kurz nebo jen do některé z níže uvedených částí !
realizace kurzu nebo jeho částí bude přizpůsobena zájmu přihlášených
Pro koho je kurz vhodný:
- pro osoby, které si chtějí zvýšit kvalifikaci na trhu práce
- pro ženy na mateřské dovolené, které se chtějí vzdělávat
- pro osoby mající rády květiny a hezké věci z přírody
- pro zahradníky, kteří se chtějí specializovat na vazbu květin – nácvik praktických dovedností
Cíl celého kurzu je:
Naučíte se:
- zhotovit adventní věnec, vánoční svícen ze suchého materiálu, svatební kytici ze živých rostlin nebo
aranžmá vázy a misky ze živých rostlin
- orientovat se v základním sortimentu rostlin a dalšího pomocného materiálu
- pracovat s nářadím ve vazačství a zvládat jejich údržbu
Obsah celého kurzu:
1. Určování základního sortimentu rostlin a materiálu pro vazačství
2. Zhotovování základních vazačských výrobků
3. Aranžování váz a misek
Podmínkou pro absolvování kurzu:
- aktivní účast – min. 80% docházky
- vlastní pomůcky – tavící pistole (lze zapůjčit ve škole), ostrý nožík, nůžky,
- pro absolvování celého kurzu ukončené základní vzdělání

Cena kurzu:
cena za kurz je závislá na počtu účastníků

Přihlášku do kurzu a návrh termínu prosím pošlete na email : sssog.vzdelavani@seznam.cz
nebo na adresu školy Velká 3, 503 41 Hradec Králové.
Informace na tel. 495 540 643 Ing. Baranová Vladimíra

PŘIHLÁŠKA
do kurzu v rámci udržitelnosti projektu OP VK
„Netradiční dovednosti v tradičních řemeslech – nové perspektivy v dalším vzdělávání
v SŠ SOG Hradec Králové“
CZ.1.07/3.2.10/02.0022

VAZAČSKÉ PRÁCE
(dle profesní kvalifikace 41-032-E)
PŘIHLÁŠKU JE MOŽNÉ ZASLAT ELEKTRONICKOU CESTOU
Příjmení a jméno:
Datum narození:
Bydliště:
Kontaktní e-mail:
Počet hodin kurzu:

100 hodin

Lektor:

Bc. Lenka Bortliková, Eva Skrovná, Jana Nesvačilová

Forma účasti v kurzu:

Prezenčně (část.teoretická + praktická část)
E-learning

Mám zájem o termín:

Potvrzující informace o zařazení do kurzu obdržíte na Váš kontaktní e-mail nebo na korespondenční
adresu.
Termíny budou určeny podle případného zájmu a po dohodě s lektory.
V_______________________dne ___________

_______________________
Podpis

