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TISKOVÁ ZPRÁVA                                                 Ústí nad Labem 25. 7. 2017 

LETNÍ ŠKOLA VÝTVARNÉ VÝCHOVY 2017 

Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty UJEP pořádá v tomto týdnu 
vzdělávací, poznávací a zážitkovou letní školu. Cílí na učitelky a učitele 
výtvarné výchovy na všech stupních škol a ZUŠ. 
 
Letní škola výtvarné výchovy probíhá od pondělí 24. 7. do pátku 28. 7. 2017  
v prostorách katedry výtvarné kultury v budově PF UJEP, České mládeže 8. Je 
připravena jako doplňující forma vzdělání v oboru výtvarná výchova a výtvarné 
umění, která probíhá zábavnou formou. Ve dvou skupinách se v průběhu jednoho 
týdne budou setkávat, vzdělávat a tvořit přihlášení učitelé výtvarné výchovy ze 
základní, středních i uměleckých škol. 
 
„Na přihlášené čekají kratší přednášky o aktuálních trendech v oborech výtvarná 
výchova a výtvarné umění. Osobně letní školu navštíví významní čeští umělci, 
např. Margita Titlová Ylovsky, Radka Müllerová nebo Michaela Thelenová, 
odborníci v oblasti didaktiky (doc. Kateřina Dytrtová) či kolega z AVČR, specialista 
na baroko, Dr. Martin Krummholz.“ říká doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.  
 
Účastníci letní školy si ve výtvarných ateliérech vyzkouší základy japonské tušové 
malby sumi-e, zažijí, co to je artefiletika, namalují si obraz s Margitou Titlovou 
Ylovsky, naučí se vytvořit jednoduchou webovou stránku a nahlédnou do novinek 
tvořivé kombinace výtvarných technik a materiálů. Zároveň si také prožijí zážitek 
akce a performance. Dva večery budou věnovány diskusím, sdílení zkušeností či 
radostí i starostí učitele výtvarné výchovy. Jeden večer přinese příklady tzv. dobré 
praxe. 
 
„Letní škola výtvarné výchovy vznikla cca před pěti lety z nápadu a chuti 
nabídnout učitelkám a učitelům výtvarné výchovy prostor, ve kterém by si mohli 

znovu oživit ,výtvarku‘ a dozvědět se, jaké jsou novinky v oboru, vzájemně se 

poznat a ještě si to všechno užít,“ vzpomíná Jitka Geringová.  
 
Lektoři z katedry výtvarné kultury si uvědomují, že učitelství je nesmírně náročné 
povolání a pro každého pedagoga jsou prázdniny „posvátným územím“, kam 
mohou vstupovat jen milé a příjemné věci.  
 
„Proto chceme poskytnout naše vědomosti, znalosti a dovednosti zábavně, 
radostně a bez tlaku na výkon. Přejeme si, aby si účastníci kurzu s námi užili 
podobně jako aktivní dovolenou, aby se obohatili a na konci kurzu odjížděli nabití 
nejen novinkami v oboru, ale také pozitivním myšlením a přínosnými zážitky. 
Naším cílem je propojit aktivní učitele v přátelskou a spřízněnou komunitu, která 
může mít trvání jen jeden týden,“ dodává Jitka Geringová. 
 
Letní škola výtvarné výchovy 2017 je akreditovaná dle MŠMT jako „prohlubující 
vzdělání pro pedagogy“. 
 
Více na: http://www.conbri.com/event/letni-skola-vytvarne-vychovy-2017#about 
 
Kontakt: doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D., jitka.geringova@ujep.cz, 722 562 771 
                Mgr. Miroslav Hašek, miroslav.hasek@ujep.cz, 725 434 074 
 
Fotografie: Letní škola výtvarné výchovy 2017; archiv UJEP 
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