Novinky ze Školy Michael
Milí budoucí studenti,
školu Michael karanténa neochromila
a kvalitně vzděláváme dál. Našli jsme
způsob, jak našim studentům zajistit online
výuku. Učitelé se k problému postavili čelem
a společně se studenty začali využívat
výukovou platformu Microsoft Teams, kterou
možná ve svých školách nyní používáte
také. Jsme rádi, že online výuka probíhá bez
problémů, studenti pracují z domu na
zadaných úkolech a setkávají se v online
hodinách se svými pedagogy a zároveň
komunikují i mezi sebou nad společnými
úkoly. Naše škola se však už těší na osobní
setkání s Vámi studenty, kteří naši školu
budete od září nově navštěvovat. Těšíme se
na společnou plnohodnotnou tvůrčí práci,
která povede k rozvoji Vaší osobnosti.
Rádi bychom Vás touto formou pravidelně
informovali o aktuálním dění ve škole i o
našich přípravách na následující školní rok
2020/2021.
Přeji Vám hodně zdraví a věřím,
že společnými silami vše zvládneme.
Ing. Monika Hrubešová, ředitelka školy

Více o škole

Seznamte se blíže se
vzdělávacím
programem a naší
školou.
Studenti školy Michael mají bohatý vzdělávací
program, jak se přesvědčíte již v prvním
ročníku. Při výuce se seznámíte s řadou
kreativních programů, jakými jsou
Adobe, SketchUp, Rhino, 3D Max a renderovací
programy V-Ray nebo Lumion. Během studia
budete pracovat na reálných zakázkách. V rámci
praxe vás propojíme s prestižními interiérovými a
architektonickými studii. Nebudou chybět
ani exkurze do nábytkových dílen a továren.
Navštívíte také mnoho zajímavých přednášek. Už
nyní se můžete těšit na jednoho z našich hlavních
expertů na světlo, světlonoše Hynka Medřického
nebo na návštěvu showroomu s přednáškami o
dekorativních předmětech. Na stejném místě se
seznámíte s fenoménem vertikálních zahrad, které
jsou velmi oblíbené v interiérovém a
architektonickém světě. V rámci výuky budete

Vedoucí oboru Design interiéru
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pracovat na návrzích veřejného prostoru nebo na
řešeních náročných místností v bytě, jakými jsou
koupelny, či kuchyně.
Ovšem ještě před tím, než bude odstartován
studijní maraton, vás čeká teambuildingový
seznamovací kurz ve Zbraslavicích. O něm se
dozvíte více v příštím Newsu.

/

Více informací

Na co dalšího se
můžete těšit.
Mezi tradiční školní akce patří podzimní festival
Čtení ve vlaku a před létem zhodnocení školního
roku prostřednictvím studentského festivalu
FESTMICHAEL. Běžnou součástí výuky jsou
návštěvy různých výstav, muzeí a firem. Škola
často pořádá výlety do zahraničí.
V minulých letech jsme se podívali například do
Itálie a Španělska. Během Vánoc studenti se
školou objevují kouzla vánočních trhů a
každoročně jezdí do Drážďan.
Sportovně založení žáci si mohou v únoru užít
lyžování v Alpách.
Další výlety se realizují během jara a na konci
roku. Se studenty jsme se např. vydali poznávat
kouzla Paříže a jejího okolí.
Taktéž škola organizuje exkurze do Osvětimi a
dalších významných míst spojených s historií.

Více fotografií

Škola, která tě
bude bavit.

Pro více informací o studiu:
Lucie Scholzová, studijní referentka
+420 602 314 047, scholzoval@skolamichael.cz
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Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde
Zde naleznete zásady zpracování Vašich osobních údajů
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