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Novinky ze Školy Michael

Milí studenti a rodiče, 

školní rok 2019/2020 jsme úspěšně završili a už
nyní probíhají přípravy na další školní rok.

V průběhu prázdnin budeme rozesílat informační
email s kompletními informace k nástupu ke studiu.
Plánovaná třídní schůzka se bude konat ve
čtvrtek 3. 9. 2020 v 17,00 hod..

Rádi bychom vás pozvali na 11. ročník studentské
přehlídky FESTMICHAEL 2020, v rámci kterého
budou studenti oborů Fotografická tvorba, Grafický
design a Design interiéru prezentovat své práce,
které vznikaly v průběhu tohoto školního roku.
Výstava bude k vidění od 13. 8. do 7. 9. přímo na
náměstí Míru v Praze. O tomto festivalu vám více
informací zašleme v příštím newsletteru. 

Přejeme Vám krásné léto, naberte sil do nového
školního roku a těšíme se na společné setkání v
září.

Více o škole

Závěr školního roku vyvrcholil

zahradní slavnosti.

Na konci června proběhla v krásně zrenovované školní
zahradě velmi milá událost. Nejprve absolventi VOŠ
slavnostně převzali diplomy, následně se k nim připojili letošní
maturanti a společně se svými pedagogy prožili přátelské
odpoledne. Ve filmovém ateliéru se promítaly vybrané filmy a
také nejlepší znělky pro Festmichael. Po celé zahradě byly
umístěny výstavní panely s ukázkami studentských prací. O
zábavu se postarala studentská kapela The Ignu a zahrál a
zazpíval také učitel Mário Císař. Nechyběly ani sportovní
aktivity: stolní tenis, badminton, pétanque a házení frisbee.
Byla to moc hezká tečka za studiem, doufáme, že absolventi
budou na léta strávená na naší škole vzpomínat s láskou.

Škola, která tě

bude bavit.

Pro více informací o studiu:
Lucie Scholzová, studijní referentka

+420 602 314 047, scholzoval@skolamichael.cz

https://www.skolamichael.cz/cs/
https://www.facebook.com/skolamichael/
https://www.instagram.com/skolamichaelpraha
https://www.youtube.com/channel/UC8Z3uhpMKcr5MVjp4T_RQew
mailto:scholzoval@skolamichael.cz?subject=Dotaz%20ke%20studiu
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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

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

