
Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace 

KURZ ŠITÍ PRO VEŘEJNOST 

Jste kreativní? 

Baví Vás móda? 

Přáli byste si oddychnout od všedních problémů? 

… a zažít pohodovou atmosféru? 

Chcete mít radost ze svého výrobku?  

Potřebujete poradit s úpravou oděvu?  

Rádi byste vše konzultovali s odborníkem?  

 

 

Jsme tu pro Vás… 

 

 

  

 

… Vás srdečně zve na kurz šití. 

 

 

Kurz je vhodný pro dívky i ženy všech věkových kategorií včetně maminek na mateřské 

dovolené.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Termín konání kurzu:  

- 26. dubna – 24. května 2022 (vždy úterý) 

- 15:00 - 19:00  

 
duben 2022 

pondělí úterý středa čtvrtek pátek  sobota neděle 

    1. 2. 3. 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

25. 26. 27. 28. 29. 30.  

 

květen 2022 

pondělí úterý středa čtvrtek pátek  sobota neděle 

      1. 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 

30. 31.      

 

Liberecká TEXTILKA 



Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace 

KURZ ŠITÍ PRO VEŘEJNOST 

Přihlášku je nutné podat do 8. 4. 2022  

• naskenovanou na níže uvedený e-mail nebo 

• poštou (SPŠT, Tyršova 82/1, Liberec 5, 460 01 Liberec) nebo 

• vhozením do schránky školy nebo 

• osobně na sekretariátu školy (Po – Pá 8:00 – 15:00) 

• kurz je pro max. 6 osob, proto budou mít přednost dříve přihlášené a zaplacené! 

• platbu uhraďte dle zálohové faktury, kterou vám škola vystaví, do 15. 4. 2022 

 

Kontakt: Ing. Jana Kočí  

koci.jana@spstliberec.cz  

702 047 154  

 

Průběh kurzu:  

- kurz probíhá v nově vybavené šicí dílně  

- šití vlastního výrobku včetně vlastních střihů  

- poradíme vám, jak správně „brát míru“ 

- dle vlastního návrhu - námětu oděvu si pod vedením zkušené lektorky vytvoříte střih 

na své tělesné rozměry, spočítáte si spotřebu materiálu včetně drobné přípravy 

- naučíte se pracovat s odborným časopisem 

- ze svého vlastního materiálu si nastříháte potřebné díly 

- VÝBĚR MATERIÁLU JE VHODNÉ KONZULTOVAT S LEKTORKOU 

- a poté přijde na řadu ušití vašeho oděvu 

- oděv, který si zvolíte, si vždy v kurzu dohotovíte 

- ničeho se nemusíte bát, poradíme vám 

- A TO VŠE POD DOHLEDEM ZKUŠENÉ LEKTORKY paní Věry Habelové 

 

Co potřebujete na první schůzku:  

 myšlenku, co chci tvořit  

 střihový papír (lze zakoupit v papírnictví)  

 dobrou náladu  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Informace o kurzu:  

- kurz se bude konat při přihlášení minimálně 3 osob 

- max. 6 účastnic v kurzu 

- šití jednoho nenáročného oděvu dle výběru 

- náročnost lze konzultovat před zahájením kurzu 

- 5x 4 hodiny (5 po sobě jdoucí úterky)  

- 3 500,- Kč/osobu/kurz – platbu je nutné provést na základě vystavené zálohové 

faktury, která bude zaslána e-mailem po obdržení přihlášky 

mailto:koci.jana@spstliberec.cz

