ZÁJMOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ

Výroba 3D dortů

•
•

• Výroba 3D dortů dle plánovaného tématu
1. 3D dětský traktůrek
2. 3D mimoň
Délka kurzu 10 hodin
Termín kurzu 1. 7.3. – 8.3.2020
2. 4.4. – 5.4.2020

•
•
•

Začátek kurzu 7.00 – 12.00 hod.
Cena kurzu 2200,- Kč
Místo konání
CUKRÁŘSKÉ DÍLNY SŠGS, Havlova 403, NOVÁ PAKA
• Požadavky - zápisník, psací potřeby, bílé tričko a kalhoty,
zástěra.
• Omezená kapacita účastníků.
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Šití pro začátečníky
Seznámení se základním šicím strojem – možnost si přinést
vlastní šicí stroj.
Obecné seznámení s textilní galanterií, výztužnými, oděvními a
textilními materiály.
Zhotovení sukně, drobné opravy a úpravy oděvů, šití bytového
textilu / ubrus, závěsy, záclony, povlaky na polštářky…/.
Šití pod odborným dohledem, pomoc při volbě materiálu,
vhodného střihu a barvy.
Využití základních a speciálních strojů a veškeré dostupné
techniky dílny.
•
Délka kurzu 21 hodin / 3 x pátek, sobota/.
•
Začátek kurzu – 14.2.2020 od 15.00 do 18.00 hod.
15.2.2020 od 7.00 do 11.00 hod.
•
Termíny kurzu – 14.- 15.2., 28.– 29.2., 6.- 7.3.2020
•
Cena kurzu 2700,- Kč
•
Místo konání
BUDOVA ŠKOLY, Masarykovo nám.2 , NOVÁ PAKA.
• Požadavky základní šicí potřeby + vlastní materiál na sukni, bytový
textil ..

•

•

Drobná textilní příprava a šicí příprava je v ceně kurzu
/střihový papír, nitě, pomocný materiál, výztužné materiály,
apod/. S sebou ještě – papírové střihy z předchozího kurzu /
pokud máte/, nákresy nebo obrázky sukní dle představ /to,
co si budete chtít ušít/.
Omezená kapacita účastníků.
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Obsluha počítače
•

•
•
•
•
•
•

Základy uživatelské práce s počítačem, účastník kurzu se naučí základy ovládání PC,
spouštění programů, čtení souborů,
prohlížení obrázků, založení a ovládání elektronické pošty (e-mailu) a další
zajímavosti dle jeho potřeb.
Délka kurzu 20 výukových hodin
Termín kurzu únor – březen 2020
Začátek kurzu 18.2.2020 od 15.30 hod.
Cena kurzu 1.500,- Kč
Místo konání
BUDOVA ŠKOLY, Masarykovo nám.2, NOVÁ PAKA.
Omezená kapacita účastníků.
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V případě zájmu je nutné zaslat vyplněnou přihlášku.
Kurzy lze realizovat pouze v případě minimálního počtu přihlášených zájemců.
Přihlášky www.ssgs.cz – vzdělávání dospělých - přihláška zájmové kurzy.
Přihlášky a bližší informace : strynclova@ssgs.cz, tel.493723784, 731509897.

