Súkromná škola umeleckého priemyslu, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina

Záujmová činnosť v školskom roku
2019/2020
Ponuka záujmovej činnosti:

1. 3D tlač
Charakteristika: Trojrozmerná tlačiareň alebo 3D tlačiareň je zariadenie, ktoré dokáže vytvoriť
trojdimenzionálny objekt na základe digitálnych 3D dát. Krúžok prevedie poslucháčov základom technológie
3D tlače od teoretickej po praktickú rovinu. Čo nás čaká? Software pre tlač a modelovanie, spoznávanie
materiálov, správne nastavenie tlačiarne, termíny, export formátov, či oprava chýb v modeloch...
Vedúci krúžku: Mgr. art. Martin Záhumenský

2. Dejiny umenia in situ
Charakteristika: Krúžok záujmového vzdelávania je zameraný na výtvarné umenie, nielen v historickom
kontexte, ale aj vo vzťahu k súčasnému umeniu na Slovensku (aj vo svete - Európe). Cieľom krúžku je, aby
žiaci získali širší prehľad o dianí vo vizuálnej kultúre. Súčasťou obsahu budú návštevy zaujímavých výstav na
Slovensku (Považská galéria umenia, Oravská galéria, Slovenská národná galéria a pod.), prípadne blízkom
zahraničí (Viedeň, Brno, Olomouc), návštevy ateliérov (žilinských) výtvarníkov a beseda s výtvarníkmi
z nášho regiónu.
Vedúca krúžku: Mgr. Darina Arce

3. Dofe
Charakteristika: Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) predstavuje komplexný rozvojový
program, ktorý poskytuje mladým ľuďom šancu rozvíjať svoje schopnosti, nadanie a talent pre reálny život a
napĺňať svoj osobný potenciál. Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline získala v školskom roku
2017/2018 licenciu ako Miestne centrum DofE.
Vedúci krúžku: Ing. Šimon Klačko

4. Dofe – Teenage Challenge
Charakteristika: Elitný klub pre všetkých, ktorí cítia, že dokážu viac. Ak sa chcete naučiť novú praktickú
alebo sociálnu zručnosť od háčkovania po AutoCAD, dosiahnuť niečo v športe – zabehnúť Rajecký maratón,
či skočiť na padáku zo Straníka, alebo cítite, že máte kapacitu pomáhať zvieratám, či starým ľuďom
a nakoniec zažiť dobrodružnú expedíciu v divočine, potom patríte do Teenage Challenge klubu, v ktorom
môžete získať medzinárodne uznávanú The Duke of Edinburgh Award.
Vedúca krúžku: Mgr. Viera Sebínová

5. English is easy I. (1. a 2. ročník)
Charakteristika: Krúžok záujmového vzdelávania je určený pre žiakov 1. a 2. ročníka, ktorí si chcú
precvičovať základné gramatické časy v angličtine pomocou cvičení a testov. Žiaci 1. ročníka si utriedia
jazykové vedomosti získané na základnej škole pomocou vhodne vybraných cvičení. Jednotlivé gramatické
javy budú vysvetlené jednoduchou formou, aby sa dali ľahko aplikovať aj v ďalších rokoch štúdia. Žiaci
2. ročníka budú vedení k samostatnému jazykovému prejavu a logickému mysleniu v cudzom jazyku.
Vedúca krúžku: PhDr. Dagmar Baranová
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6. English is easy II. (3. a 4. ročník)
Charakteristika: Žiaci 3. ročníka budú vedení k zvládnutiu ťažších posluchových cvičení a k zlepšeniu
vyjadrovania sa v cudzom jazyku. Začnú sa zaoberať ústnymi maturitnými témami a adekvátnymi cvičeniami
určenými na písomnú formu maturitnej skúšky. Žiaci 4. ročníka budú mať možnosť zdokonaliť sa vo
všetkých jazykových oblastiach, ako je gramatika, počúvanie, ústny a písomný prejav. Maximálna pozornosť
bude zameraná na zvládnutie ústnej a písomnej formy maturitnej skúšky z daného jazyka.
Vedúca krúžku: PhDr. Dagmar Baranová

7. Filmový klub
Charakteristika: Krúžok záujmového vzdelávania je určený pre žiakov, ktorých bavia kvalitné a zaujímavé
filmy, kde je dôležitý scenár, kamera, réžia... Krúžok poskytne žiakom zaujímavé a nekomerčné projekcie,
filmy a dokumentárne filmy. Na krúžku sa budú premietať aj filmy z minulosti, významné z hľadiska vývoja
filmového umenia (ČB snímky). Žiaci získajú širší prehľad o dejinách filmu ako aj informácie o významných
režiséroch a národných filmových školách. Zároveň sa budú spolupodieľať na výbere filmov.
Vedúci krúžku: Ing. Jakub Záhorák

8. Kultúrna a jazyková príprava na odbornú prax v zahraničí
Charakteristika: Činnosť útvaru záujmového vzdelávania vychádza z obsahu realizovaného projektu
Erasmus+ „Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe“, ktorý je určený pre žiakov 3. ročníka. Obsah
krúžku je zameraný na uvedené tematické oblasti - geografia, história, dejiny umenia, kultúra, zvyky,
tradície a životný štýl obyvateľov Veľkej Británie, informácie o európskom trhu práce a praktické riešenie
situácií, ktoré vychádzajú z podmienok výkonu odbornej praxe v zahraničí.
Vedúca krúžku: Mgr. Viera Sebínová

9. Kultúrna príprava na zahraničné stáže
Charakteristika: Krúžok záujmového vzdelávania je určený pre žiakov, ktorí majú záujem aktívne sa
zúčastniť zahraničných stáží v rámci plánovaných a schválených projektov školy. Stáže žiakov v zahraničí sú
závislé od schválenia jednotlivých školských projektov orientovaných na odbornú prípravu, vzdelávanie,
praktické a kultúrne aktivity žiakov v zahraničí. Náplň krúžku záujmového vzdelávania je zameraná na
kultúrne tradície, historické zaujímavosti a základné jazykové zručnosti žiakov. Účastníci krúžku si rozšíria
vedomosti a zručnosti o danej krajine z obrázkových a textových materiálov. Zároveň budú pracovať s PC
a vyhľadávať na internete nové informácie a aktuálne zaujímavosti danej krajiny. Cieľom krúžku je získavať
zručnosti a schopnosti pracovať s informačnými a propagačnými materiálmi (orientačné plány a mapy
jednotlivých európskych miest).
Vedúca krúžku: PaedDr. Ľubica Malíková

10. Portfólio – príprava na vysokú školu
Charakteristika: Cieľom krúžku záujmového vzdelávania je dostatočne a kvalitne pripraviť žiakov na
prijímacie pohovory na vysoké školy umeleckého zamerania. Pod dohľadom pedagóga budú záujemcovia
pracovať na konkrétnych témach, a zároveň si vytvoria komplexné portfólio, ktoré je potrebné pri
prijímacích pohovoroch na umelecké školy, a to buď v klasickej alebo elektronickej podobe. Príprava bude
simulovať priebeh prijímacích skúšok a bude dotvorená rozpravou o aktuálnom voľnom a úžitkovom umení.
Vedúci krúžku: Mgr. art. Róbert Záhoranský

11. Príprava na maturitnú skúšku – TEC, PIM a TED
Charakteristika: Cieľom krúžku záujmového vzdelávania je pripraviť žiakov na vykonanie teoretickej časti
odbornej zložky maturitnej skúšky z umeleckých teoretických predmetov – technológia, písmo a teória
dizajnu. Krúžok je prioritne určený pre žiakov 4. ročníka študijných odborov reklamný dizajn a produktový
dizajn. Súčasťou obsahu budú modelové situácie ústnej odpovede z teoretickej časti odbornej zložky
maturitnej skúšky.
Vedúca krúžku: Mgr. art. Pavla Lazárková Trizuljaková, PhD.
2

Súkromná škola umeleckého priemyslu, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina

12. Príprava na maturitnú skúšku zo SJL
Charakteristika: Krúžok záujmového vzdelávania je určený pre žiakov maturitných tried. Cieľom krúžku je
prezentovať problematiku čítania s porozumením, pripraviť žiakov na písomnú formu internej časti
maturitnej skúšky a na ústnu formu internej časti maturitnej skúšky prostredníctvom súhrnného
opakovania podľa individuálnych potrieb žiakov.
Vedúca krúžku: Mgr. Helena Kučerová

13. Psychológia hrou
Charakteristika: Zámerom krúžku záujmového vzdelávania je objasniť postavenie psychológie
v každodennom živote človeka a prezentovať problematiku všeobecnej a sociálnej psychológie
prostredníctvom teoretických poznatkov a netradičných aktivít zážitkového učenia a sociálnopsychologických hier.
Vedúci krúžku: PaedDr. Peter Majer

14. Školský časopis
Charakteristika: Krúžok záujmového vzdelávania je určený pre všetkých žiakov, ktorí majú vzťah
k tvorivému písaniu alebo vlastnej tvorbe, radi získavajú nové poznatky a chcú sa podieľať na
sprostredkovaní zaujímavých informácií pre svojich spolužiakov a pre verejnosť prostredníctvom činnosti
v redakčnej rade školského časopisu Art news TEN.
Vedúca krúžku: Mgr. Helena Kučerová

15. Šperk
Charakteristika: Krúžok záujmového vzdelávania je zameraný na tradičné a moderné šperkárske
technológie. Žiaci si osvoja praktické zručnosti a teoretické vedomosti o histórii a vývoji materiálov, naučia
sa spájkovať striebrom meď a mosadz, vyrobiť si lukoprénovú formu, do ktorej môžu odlievať živice,
vyskúšať si prácu s porcelánom, drevom, sadrou, patinou, pokovovacími fóliami. Rozmery objektov nie sú
obmedzené len na šperky, odvážnejší si môžu vyskúšať drobnú plastiku. Vítaní sú žiaci všetkých odborov.
Vedúca krúžku: Mgr. art. Daniela Mládenková

16. Trojhlas – príprava na zahraničnú stáž
Charakteristika: Krúžok záujmového vzdelávania je určený pre žiakov, ktorí majú záujem o medzinárodnú
spoluprácu a budú sa aktívne podieľať na realizácii aktuálneho projektu Erasmus+ s názvom „Trojhlas“.
Hlavným cieľom projektu je prepojiť odborné vzdelávanie umeleckého zamerania s praktickou činnosťou,
implementovať netradičné výtvarné techniky do výchovno-vzdelávacieho procesu a vymeniť si osvedčené
postupy práce medzi partnerskými školami z Poľska a Česka.
Vedúci krúžku: Ing. Bc. Ondrej Malík
Spracovateľ: PaedDr. Peter Majer
Žilina, 30. 08. 2019
Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy
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