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STAVAŘINA DO PUNTÍKU

Připravili jsme pro Vás rozšíření zaměření Pozemní stavitelství o Design 
interiéru. Uchazeči budou mít možnost své technické znalosti doplnit 
znalostmi a dovednostmi v oblasti navrhování interiéru jako celku, 
výtvarných technik, modelování, ergonomie a historie designu.

Uplatnění absolventa:

- projektant v projekčních kancelářích
- interiérový specialista v projekčních kancelářích
- výroba a prodej výrobků pro stavebnictví a interiéry
- výstavnictví
- poradenství při navrhování interiéru

Obor rozvíjí: 
- technické znalosti v oboru stavebnictví
- znalosti dějin architektury a designu
- kreativitu, cit pro estetiku, zručnost, samostatnost
- dovednosti v práci s počítačovými programy 

Absolvent je připraven také ke studiu na vysokých školách, 
zejména  stavitelství, architektury a designu.

POZEMNÍ STAVITELSVÍ A DESIGN INTERIÉRU 

S A D

Stavařem, architektem a designérem
na jeden den

ČASOVÝ ROZVRH:

 8.10 – 8.30 Zahájení, rozdělení do skupin

 8.30 –  9.15 Program na prvních stanovištích

 9.15 –  9.20 Přestávka

  9.20  –  10.05 Program na druhých stanovištích

 10.05 – 10.25 Přestávka

 10.25 – 11.10 Program na třetích stanovištích

 11.10  –  11.15 Přestávka

 11.15 – 12.00 Program na čtvrtých stanovištích

 12.00 – 12.15 Ukončení

STANOVIŠTĚ: 

- Modelování ve 3D: návrh bludiště, práce s materiály, tvary a nábytkem, 

design jednoduchého nábytku

- Kresba od ruky  –  návrat do starého Egypta, soutěž

- Tvoříme v programu Lumion: návrh terénu, výběr domu, zeleně, postav, 

zvířat, vozidel, pořízení snímků

- Nácvik stavění zdi s „lego kostkami“, stavba skutečné zdi, soutěž

Těšíme se na Vaši kreativitu.

 2019/2020

Změna programu vyhrazena.
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Těšíme se na Vaši kreativitu.
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prohlídka modelů prostřednictvím virtuální reality
- Nácvik stavění zdi s „lego kostkami“, stavba skutečné zdi, soutěž
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