PŘÍPRAVNÉ KURZY ANIMACE PRO BUDOUCÍ STUDENTY SUŠG A VOŠG
SSVOŠG a SUŠG s.r.o. pořádá letní kurzy animace
v budově VOŠG Dvořákova 5, Jihlava

od 19.8.2020 do 28.8.2020

ZÁKLADY KLASICKÉ ANIMACE
Kurz je vhodný pro zájemce o obor Animace a Game Art. Jeden výukový blok je v rozsahu 40 hodin
během 5 dní. Je možné jej navázat ihned na kurz Základy 3D animace. Proto je čas pro výuku zhuštěn tak,
aby absolventi nemuseli mezi oběma kurzy odjíždět a také, aby mimojihlavští zájemci ušetřili za pobyt.
Kurz je zaměřen na klasickou animaci – kreslenou, ploškovou, poloreliéfní, plastelínovou a loutkovou.
Máme k dispozici loutky i software Dragonframe používaný v profesionálních celovečerních animovaných
filmech.
V základním kurzu se seznámíte se základními principy pohybu, s tím, jak pohyb analyzovat, časovat, a to
ve všech klasických technologiích animace prostřednictvím praktických animačních cvičení.Tato cvičení
jsou vedena volnější formou, než jaká následuje ve výuce. Absolventi kurzu, kteří nastoupí jako studenti
SUŠG či VOŠG v oboru Animace a Game Art, mají následně takto absolvovaná cvičení ve výuce modifikovaná na vyšší úroveň a s odborným teoretickým výkladem (nehrozí tedy, že by se ve škole nudili). Mohou
však díky dovednostem získaným v kurzu lépe a rychleji „vplout“ do animované tvorby.
3D ANIMACE
V kurzu se kromě ovládání programu Autodesc Maya seznámíte také s modelováním objektů, tvorbou
materiálů a textur, svícením scény, renderingem, základy riggingu a v neposlední řadě s pose to pose a
straight-forward animací, stejně jako s úvodem do tvorby dynamických simulací.
(pokud nemáte žádnou zkušenost s pohybem doporučujeme kombinovat se základním kurzem klasické
animace!)
Základy klasické animace: cena 6 000,- CZK
středa 19.8. 14.00 - 18.00
čtvrtek 20.8.
8.00 - 12.00 + 13.00 – 18.00
pátek 21.8.
8.00 - 12.00 + 13.00 – 18.00
sobota 22.8.
8.00 - 12.00 + 13.00 – 18.00
neděle 23.8.
8.00 - 12.00 + 13.00 – 18.00
Celkem

(4 hod.)
(9 hod.)
(9 hod.)
(9 hod.)
(9 hod.)
= 40 hodin

Základy 3D animace: cena 6 000,- CZK
pondělí 24.8. 8.00 - 12.00 + 13.00 – 18.00
úterý 25.8. 14.00 - 18.00
středa 26.8. 8.00 - 12.00 + 13.00 – 18.00
čtvrtek 27.8. 8.00 - 12.00 + 13.00 – 18.00
pátek 28.8. 8.00 - 12.00 + 13.00 – 18.00
Celkem

(9 hod.)
(4 hod.) = dopol.se vyučující účastní pedagogické rady
(9 hod.)
(9 hod.)
(9 hod.)
= 40 hodin

Je možnost absolvovat jednotlivý kurz v plné ceně.
V případě, že v jednom roce chcete absolvovat oba kurzy za sebou, je cena obou bloků dohromady
10 000,- CZK. Celkem ušetříte 2 000,- CZK.
Přihlášku zasílejte na e-mail NatashaB@seznam.cz, společnou přihlášku pro studenty SUŠG i VOŠG
naleznete též na http://www.vosg.cz/vzdelavani/kurzy/kurzyanimace.html
Platbu zasílejte do 30.6.2020 na účet školy:
Česká spořitelna,č.účtu1467319319 / 0800, variabilní symbol = vaše rodné číslo, do poznámky pro
příjemce napište kurz animace klasické či kurz animace 3D nebo kurz animace kombinovaný.
S PLATBOU DOPORUČUJEME VYČKAT NA POTVRZENÍ O KONÁNÍ KURZŮ DO KONCE DUBNA 2020,
potvrzení vám zašleme na e-mail uvedený v přihlášce.

(při velmi malém množství zájemců je možné neotevření jednotlivého kurzu)

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ KURZ ANIMACE 2020
konaný v budově VOŠG Dvořákova 5, Jihlava

Soukromou vyšší odbornou školou grafickou a Střední uměleckou školou grafickou s.r.o.,
Křížová 18, 586 01 Jihlava
Jméno a příjmení
Adresa bydliště
Telefon (mobil)
E-mail
Rodné číslo

Přihlašuji se na letní kurz animace SUŠG a VOŠG Jihlava a to na (zakřížkujte vybrané kurzy)
1 výukový blok za 6000,-CZK:
Základy klasické animace od 19.8. do 23.8.2020
Základy 3D animace od 24.8. do 28.8.2020
kombinace dvou kurzů za zvýhodněnou cenu 10 000.-CZK:
Základy klasické animace + 3D animace od 19.8. do 28.8.2020

Beru na vědomí, že pořádající škola nezajišťuje stravu ani ubytování.
V …………………………… dne …………………………

…………………………………………………………….
Podpis zájemce o kurz

U nezletilých zájemců prosíme o podpis rodičů a kontakt pod tímto prohlášením:
Beru na vědomí, že škola nezajišťuje dozor předzahájením a poskončením výuky. V případě, že se můj
syn / dcera neopodstatněně nedostaví na výuku, či se dostaví v nevhodném stavu (opilý/á apod.),
potvrzuji svým podpisem, že si jej na výzvu vedoucí kurzu osobně vyzvednu. Kurz bude přerušen bez
náhrady nevyčerpaných hodin.

V …………………………… dne …………………………

…………………………………………………………….
Podpis rodiče či zákonného zástupce

Kontakt (mobil, e-mail) ……………………………………………………………………………………………………………………………..

