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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

Seznamte se blíže se
vzdělávacím
programem a naší
školou.
Studenti školy Michael mají bohatý vzdělávací
program, jak se přesvědčíte již v prvním ročníku.
Na studenty čeká mnoho tvůrčí práce. Budeme
pokračovat v osvědčeném postupu podpory a
rozvíjení talentu, ale i rozšiřování znalostí a
budování profesionality. Jsou připravena dvě
hlavní hraná cvičení. Studenti si ověří, jak na
plátně funguje příběh, který si sami vymyslí a také
natočí. Vyzkouší si práci ve filmovém štábu v
profesích, které jsou potřebné k realizaci
(scenáristika, režie, kamera, zvuk, produkce, střih)
hraného filmu. Budou mít tak možnost si ověřit,
jaká profese je jim nejbližší, ve které profesi se
chtějí nadále zdokonalovat. Budou mít však
dostatek času v budoucnu přehodnotit svoje
priority a v průběhu studia a realizace filmů si
vyzkoušet všechny profese. Jde především o
velmi konkrétní tvorbu, o radost ze vzniklého díla,
které na začátku bylo pouhou myšlenkou,
nápadem. Na konci prvního ročníku budou vaše
děti velmi překvapeni, co všechno se za jediný rok
naučili. 

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

                Vedoucí oboru Filmová tvorba             
                MgA. Zuzana Zemanová

Naučí se stříhat v profesionálním

programu Avid. Jde o program, který je

používán ve všech profesionálních

studiích.

Získají praktické zkušenosti s

doplněním nezbytných teoretických

znalostí pod vedením profesionálních

tvůrců.

Jde o velmi živou, komunikativní,

interaktivní formu výuky, kdy čas,

který stráví na hodinách �lmové

tvorby neuvěřitelně rychle utíká.

https://www.skolamichael.cz/
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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

Škola, která tě

bude bavit.

Pro více informací o studiu:
Lucie Scholzová, studijní referentka

+420 602 314 047, scholzoval@skolamichael.cz

 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

https://www.skolamichael.cz/cs/obor/filmova-tvorba/
https://www.skolamichael.cz/cs/aktualne/vylet-do-drazdan/
https://www.facebook.com/skolamichael/
https://www.instagram.com/skolamichaelpraha
https://www.youtube.com/channel/UC8Z3uhpMKcr5MVjp4T_RQew
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https://www.skolamichael.cz/wp-content/uploads/2019/01/zasady_web.pdf

