
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 23.8.2017 do 1.9.2017 
 
 
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 Dragon frame 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. Absolventi 
kurzu, kteří nastoupí jako studenti SUŠG či VOŠG v oboru Animace a Game Art, mají následně tato 
absolvovaná cvičení individuálně modifikovaná na vyšší úroveň. Mohou takto dosáhnout vyšší úrovně 
znalostí a dovedností, než je v ročníku obvyklé. 
 
3D ANIMACE 
V kurzu se seznámíte se základním ovládáním programu Autodesc Maya, modelováním objektů, svícením 
scény, renderingem, základním způsobem animace a časování 
(pokud nemáte žádnou zkušenost s pohybem doporučujeme kombinovat se základním kurzem klasické 
animace!) 
 
 
Základy klasické animace: cena 6 000,- CZK                     
středa   23.8.   14.00 - 18.00    (4 hod.)      
čtvrtek  24.8.   8.00 - 12.00 + 13.00 – 18.00 (9 hod.) 
pátek   25.8.   8.00 - 12.00 + 13.00 – 18.00 (9 hod.) 
sobota 26.8.   8.00 - 12.00 + 13.00 – 18.00 (9 hod.)  
neděle 27.8.   8.00 - 12.00 + 13.00 – 18.00 (9 hod.)  
Celkem      = 40 hodin 
 
Základy 3D animace: cena 6 000,- CZK 
pondělí 28.8.  14.00 - 18.00    (4 hod.) 
úterý 29.8.  8.00 - 12.00 + 13.00 – 18.00 (9 hod.) 
středa  30.8.  8.00 - 12.00 + 13.00 – 18.00 (9 hod.) 
čtvrtek 31.8.  8.00 - 12.00 + 13.00 – 18.00 (9 hod.)  
pátek    1.9.  8.00 - 12.00 + 13.00 – 18.00 (9 hod.) 
Celkem      = 40 hodin                                               
                                                                                                                                                                          
Je možnost absolvovat jednotlivý kurz v plné ceně. 

V případě, že v jednom roce chcete absolvovat oba kurzy animace za sebou, či kombinovat dva různé 
kurzy, je cena prvního bloku 6 000,- CZK a cena druhého bloku jen 4 000,- CZK. Celkem ušetříte 2 000,- 
CZK. 
 
Pokud student nastoupí do řádného studia na naší SUŠG či VOŠG, bude mu na písemně předloženou 
žádost, cena kurzu odečtena ze školného. 
 
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 30.6.2017 na účet školy: 
Česká spořitelna, č.účtu 1467319319 / 0800, variabilní symbol = vaše rodné číslo 
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