
/

Novinky ze školy - Září

Vážení,  

chtěli bychom vás informovat o změnách, které
se týkají letošních maturitních zkoušek.

Novelou školského zákona s účinností od 1. 10.
2020 dochází u českého jazyka a literatury a
cizího jazyka k přesunu písemných prací a
ústních zkoušek ze společné části maturitní
zkoušky do profilové části maturitní zkoušky.

Písemná práce a ústní zkouška budou konány v
profilové části maturitní zkoušky z českého
jazyka a literatury a z cizího jazyka zvoleného ve
společné části maturitní zkoušky.

V praxi to znamená, že písemnou práci a ústní
zkoušku bude hodnotit škola. Cermat bude
hodnotit pouze didaktický test.

Se změnami se škola zcela jistě vypořádá bez
obtíží. Maturantům přejeme mnoho úspěchů.

Organizace školního roku a
termíny prázdnin a státních
svátků ve školním roce
2020/2021

Den české státnosti:                               
 28. 9. 2020
Podzimní prázdniny a ředitelské volno:   
26. – 30. 10. 2020
Den boje za svobodu a demokracii:       
17. 11. 2020
Vánoční prázdniny:                                 
 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Pololetní prázdniny:                                 
29. 1. 2021
Jarní prázdniny:                                       
 22. – 28. 2. 2021
Velikonoční prázdniny a ředitelské volno:
29. 3. – 5. 4. 2021
Hlavní prázdniny:                                   
 1. 7. – 31. 8. 2021  

Podrobný harmonogram školního roku              
 je umístěn na webových stránkách školy.
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Noví pedagogové, kteří vyučují ve škole v tomto školním roce:

BcA. Martin Činčár – grafické předměty

MgA. Michael Franče – design interiéru

Mgr. Martina Frýbortová – anglický jazyk

MgA. Michaela Hájková – grafické předměty

Ing. Barbora Hřebíčková – IKT a přírodovědné předměty

Mgr. Lenka Jaklová – anglický jazyk

Mgr. Jitka Jandačová – anglický jazyk

MgA. Veronika Kubátová – dějiny výtvarné kultury a grafické předměty

BcA. Jáchym Moravec – grafické předměty

MgA. Karolína Pospíšilová – anglický jazyk

Mgr. Petr Strnad – filmové předměty

Bc. Alena Štraubová – český jazyk a literatura

Mgr. Michaela Višňová – český jazyk a literatura

Darja Nováková – podpora filmové produkce

Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.

Machkova 1646 Praha 4, 149 00

 www.skolamichael.cz

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily? To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde
Zde naleznete zásady zpracování Vašich osobních údajů

http://www.skolamichael.cz/
https://skolamichael.ecomailapp.cz/campaigns/render/*%7CUNSUB%7C*
https://www.akademiemichael.cz/wp-content/uploads/2019/01/zasady_web_2019.pdf

