Novinky ze Školy Michael
Milí rodiče,
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 používají vaše
děti 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 vašimi dětmi, kteří naši školu
budou od září nově navštěvovat. Těšíme se
na společnou plnohodnotnou tvůrčí práci,
která povede k rozvoji jejich 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
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Seznamte se blíže se
vzdělávacím
programem a naší
školou.
Studenti školy Michael mají bohatý vzdělávací
program, jak se přesvědčí již v prvním ročníku.
Studenty čeká mnoho tvůrčí práce. Budeme
pokračovat v osvědčeném postupu podpory a
rozvíjení talentu, ale i rozšiřování znalostí a
budování profesionality. Studenti
budou připravováni na zvládnutí fotografického
obrazu a všech žánrů přímo souvisejících s užitou
a reklamní tvorbou nejen po stránce výtvarné, ale i
technické. Společně připravíme studentské
výstavy, čekají na nás tematické plenéry a další
akce. Vyšší ročníky fotografické tvorby se
zúčastní workshopů a speciálních cvičení, během
kterých se seznámí s obrazovou skladbou a
základními tvůrčími postupy při tvorbě videa.
Během studia budou pracovat na reálných
zakázkách. Chystáme řadu tematických akcí.
Studenti si sami zvolí společné celoroční téma,
které následně zpracují. Jedna ze zadaných
maturitních reklamních prací bude vytvořena i na
základě spolupráce s organizací či firmou, pro
kterou budou fotografie určeny. Studenti se
mouhou těšit na výjezdy do plenéru a soutěže o
nejlépe zpracované tematické zadání. Studenti
absolvují exkurze – praxe ve firmě FotoŠkoda a v
různých reklamních agenturách. Budou také
pokračovat výměny studentů mezi vybranými
středními školami v zahraničí.

Vedoucí oboru Fotografická tvorba
doc. Mgr. Vladimír Kozlík

Chystáme workshopy s přednáškami
světoznámého fotografa A.
Kratochvíla
Čeká vás přednáška oskarového
režiséra Jana Svěráka
Pozváni budou do školy také další
vynikající osobnost:i např.:
fotograf Josef Koudelka aj.

Ovšem ještě před tím, než bude odstartován
studijní maraton, na studenty čeká
teambuildingový seznamovací kurz ve
Zbraslavicích. O něm se dozvíte více v příštím
Newsu.

Více informací

Na co dalšího se mohou
vaše děti 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
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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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