Novinky ze školy Michael
Dny otevřených dveří
Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří,
který se bude konat 8. října. Vzhledem ke složité
epidemiologické situaci setkání s vedením školy
a vedoucími studijních oborů bude probíhat za
dodržení bezpečnostních pravidel dle nařízení
MŠMT a MZ v naší krásné školní zahradě a
venkovních učebnách. Individuálně vám taktéž
představíme naše ateliéry, učebny a dílny.

Termíny:
8. 10., 22. 10., 5. 11., 26. 11. 2020, 14. 1., 28. 1.,
11. 2. 2021.

Na dnech otevřených dveří se snažíme co
nejpodrobněji představit naši školu a všechny
studijní obory. V průběhu návštěvy budete mít
také možnost ptát se na studium pedagogů
odborných/uměleckých předmětů a vedoucích
oborů. Máte jedinečnou příležitost ujistit se, že
škola Michael je opravdu dobrou volbou.
Zastavte se popovídat si s námi a zeptat se na
vše, co vás zajímá.
.

Noc filmových nadějí
Noc filmových nadějí je jedinečná přehlídka
nejlepších hraných, animovaných a
dokumentárních filmů, které vznikly na českých
a slovenských filmových školách. Letos bylo
přihlášeno 140 studentských filmů. Do užšího
výběru byly vybrány dva filmy studentů naší
školy, a to Dno prázdnin režiséra Alexe Paviče
a Liberté režisérky Emilie Diatta. Úspěch
studentů je o to větší, že soutěží ve stejné
kategorii jako studenti vysokých filmových
škol. Filmy nyní posuzuje odborná porota a my
držíme palce, aby naši studenti ve velké
konkurenci uspěli.

Výsledky se dozvíme 17.10. 2020.
Filmy byly zařazeny do pořadu TV NOVA s
názvem Noc filmových nadějí, který bude
vysílán 23. října od 24.00 hodin.

Výuka na zahradě a ve
venkovních dílnách
Díky naší rozlehlé zahradě může mít hned
několik tříd najednou výuku venku, což určitě
všichni naši studenti a učitelé v této době uvítají.
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