Organizační pokyny KERAMIKA školní rok 2022/2023
Keramická dílna ZŠ LIPTÁL – vchod od tělocvičny – 1x14 za dnů - sudé pracovní pondělí:
žáci ZŠ od 15.00 do 16.45 hodin, od 17.00do 18.45 hodin pouze dospělí nebo dospělí
s předškolními dětmi. Možnost individuální domluvy. Počet míst omezen do 12 osob.
PLÁN PRÁCE KERAMIKA změna možná – sledujte školní web!!!
03.10.2022 Bezpečnost v dílně, základy práce s hlínou a modelování
17.10.2022 Bezpečnost v dílně, modelování a dekorování
31.10.2022 Vánoční téma
14.11.2022 Vánoční téma
28.11.2022 Glazurování a dekorování
12.12.2022 Dokončení vánočních výrobků
09.01.2023 Souboj hrnků 2023 + volná tvorba
23.01.2023 Souboj hrnků 2023 + volná tvorba
06.02.2023 Glazurování
20.02.2023 Jarní náměty
06.03.2023 Jarní náměty
20.03.2023 Glazurování a dekorování
03.04.2023 Výrobky do zahrádky
17.04.2023 Lampičky
15.05.2023 Volné vyrábění
29.05.2023 Volné vyrábění
12.06.2023 Glazury, dekorování
změna možná!
POPLATEK:
1. pro všechny žáky přihlášené k pravidelné docházce je poplatek na celý školní rok
600,-Kč. Pro dospělé (s dětmi) je poplatek na celý rok 1200,-Kč. Předpokládá se 100%
účast a částka je nevratná.
2. pro všechny dospělé nepřihlášené k pravidelné docházce (to znamená, že si přijdou
vyrobit jen někdy) je za každé vyrábění poplatek 200,-Kč (následné glazurování je
v ceně). Pro nepravidelné tvoření je vyhrazen čas pouze od 17 do 18.45 hodin!!!
V této době si můžete vyrábět podle vlastních nápadů, dodržujeme jen rozpis
vyrábění nebo glazury.
Organizační pokyny: Do keramiky přichází žáci ZŠ přes školní chodbu v 15. hodin, domů
odchází v 16.45 – 17.00 hodin vchodem u tělocvičny. Dospělí tam i zpět pouze zadním
vchodem u tělocvičny. Choďte včas a nerušte svým pozdním příchodem začátek tvoření.
Noste si pomůcky – příborový nožík, bavlněné hadříky 30x30cm i větší, štětce měkké na
glazuru, štětinaté na hlínu, pracovní oblečení. Některé z nástrojů si můžete půjčovat v dílně a
své věci nechat ve skříňce na příště.
Po ukončení práce je vaší povinností všechno uklidit a umýt. Za žáky, kteří jsou přihlášeni
k pravidelné docházce, ale nedostavili se, škola NEODPOVÍDÁ!!! Nepřítomnost nebo
dřívější odchod omlouvejte písemně. Po úklidu dílny pokračuje od 17.00 keramika pouze
pro dospělé nebo dospělé s dětmi. Respektujte státem nařízená aktuální hygienická
pravidla a nevstupujte s příznaky jakékoliv respirační nemoci!
Dílna se zavírá v 18.45 hodin.
V případě zájmu rodičů a přátel školy o výrobu keramiky na školní vánoční jarmark, je možná
individuální domluva na odpolední termín v dílně na konci září, nejpozději v říjnu 2022.
Prosím všechny zájemce, aby svou přihlášku poslali na email pilna.druzina@zsliptal.cz
Nebo se přišli domluvit osobně. Žáci dostanou přihlášku do kroužku ve škole.
Petra Pilná, vedoucí keramické dílny ZŠ Liptál, okr.Vsetín

