
S úsměvem vpřed do nového roku 2021.  
Klidné a pohodové vánoční svátky 

a nechť se Vám v novém roce vše daří.

       Ohlédli jsme se za celým kalendářním rokem 2020 

  Leden 

Leden jsme odstartovali trojnásobným úspěchem našich
žáků na filmovém festivalu Teenfestfilm. Jakub
Semrád získal za film Stigma 1. místo v kategorii
Nejlepší český studentský film, cenu za Nejoriginálnější
dílo získali Marie Anna Šulc a Jan Čadek za film 5.35.
Fredy Hrabánek se umístil v kategorii Cena diváků na
2. místě. 
 
Přivítali jsme na dnech otevřených dveří spoustu
zájemců o obor Management a produkce. 
 
V lednu proběhlo první kolo talentových zkoušek. 
 
Ve škole jsme zorganizovali tradiční Benefiční bazárek,
na němž jsme vybrali celková částku 5 727 Kč. Peníze
jsme předali organizaci Opři se, která pomáhá dětem z
dětských domovů.



  Únor

Student naší školy Jan Honys z 3. G
vyhrál v interní soutěži MČ Praha 4,
která byla vypsána na motiv k projektu
Aktivní senior. Jeho logo najdete na
Pasech aktivního seniora i na všech
tiskovinách k akcím pro seniory
pořádaným touto městskou částí. 
 
Studenti prvního ročníku vyrazili na
lyžařský kurz do Rakouska. 
 
Kryštof Bodlák z 2. Fi se svým týmem
ve složení František Kuchař, Matyáš
Novák, Jakub Matějka a Petr Přitasil
za technické podpory školy natočil
desetiminutový dokument pro ČSOB na
téma stáří.

  Březen 

Úspěšně jsme započali distanční výuku.
Školu karanténa neochromila a kvalitně
jsme vzdělávali naše studenty dál. Našli
jsme způsob, jak našim studentům zajistit
online výuku přes platformu Microsoft
Teams. 

  Duben

Vyhlásili jsme soutěž: Pojďme vyrábět
roušky, a navíc i kreativně. Naši
studenti se nadšeně pustili do návrhu
roušek. Někteří je dokonce začali šít a
zasílat k nám do školy.  
 
Celkem 80 ks vyrobených roušek škola
nakonec věnovala Thomayerově
nemocnici.

  Květen 

Za přísných bezpečnostních opatření se
vrátili žáci posledních ročníků zpátky do
školy.

V areálu naší zahrady byla vybudována
venkovní učebna a modelářské dílna, kde za
pěkného počasí probíhala výuka
teoretických předmětů i výtvarné přípravy. 
 



  Červen

Žáci posledních ročníků začali
maturovat. 
 
Uskutečnily se přijímací zkoušky na
obor Management a produkce. 
 
Proběhla vernisáž výstavy
absolventských prací Akademie Michael
NAOSTRO - Písecká brána. 
 
Závěr školního roku se uskutečnil v
krásně zrenovované školní zahradě.
Nejprve absolventi VOŠ slavnostně
převzali diplomy, následně se k nim
připojili letošní maturanti a ostatní žáci.
Společně se svými pedagogy prožili
neformální přátelské odpoledne. Ve
filmovém ateliéru se promítaly vybrané
filmy a také nejlepší znělky vytvořené
pro náš festival Festmichael. Po celé
zahradě byly umístěny výstavní panely s
ukázkami studentských prací.

  Červenec - Srpen 

Čtyři filmy z naší školy byly vybrány do
festivalu studentských filmů Maraton. Do
Maratonu bylo letos zařazeno celkem 30
filmů z 16 různých škol. K naší velké radosti
byly ze školy vybrány tyto filmy –
KARANTÉNA, STRACH, VAŘÍ CELÉ
ČESKO a V ZAJETÍ DOBY. 
 
Na náměstí Míru výstavou studentských
prací byl zahájen FESTMICHAEL 2020. 
 
Coronavirus nám v březnu znemožnil konání
maturitního plesu, a tak jsme ho přesunuli na
konec prázdnin.



  Září

Festmichel - 11. ročník studentského
festivalu který se nejprve konal
přehlídkou studentských filmů v kině
Lucerna a následně pokračoval
vernisáži výstavy na náměstí Míru.  
 
Den otevřených dveří proběhl v
přátelské atmosféře přímo na zahradě
naší školy. 
 
Pro naše nováčky – žáky prvních
ročníků jsme zorganizovali týdenní
seznamovací kurz v Zbraslavicích. 
 
Velký úspěch na Noci filmových
nadějí, kde byly vybrány 2 filmy
studentů naší školy, a to Dno prázdnin
režiséra Alexe Paviče a Liberté
režisérky Emilie Diatta, jako nesoutěžní
film byl zařazen film d´pitchi studentů
Lukáše Vokouna a Jakuba Zazvonila
z Akademie Michael. 
 
Čtení ve vlaku - vzhledem k situaci s
coronavirem proběhnul 7. ročník
festivalu Čtení ve vlaku – mimořádně
bez vlaku. 
 
Naši žáci se prezentovali na
mezinárodní putovní výstavě HELPFUL
ART IN COVID.

  Říjen 

Vláda opět nařídila pro žáky distanční výuku.
Pro realizaci distanční výuky škola využila
platformu MS Teams. 
 
Den otevřených dveří – proběhl úspěšně on-
line. 
 
Další úspěch ve filmovém oboru - Marek
Chaloupka ze 4. třídy získal na Malém
filmovém festivalu mladé tvorby Brno, tzv.
Malé šestnáctce, hlavní cenu Petra Hviždě
za nadějného umělce



  Listopad

Škola se rozhodla i navzdory covidové
situaci zorganizovat pro naše budoucí
žáky přípravné kurzy k talentovým
zkouškám on-line. 
 
Michal Špejra zvítězil na Pražském
filmovém kufru. Student 2. ročníku
filmového oboru, zvítězil na filmovém
festivalu Pražský filmový kufr 2020. Se
svým filmem Balík získal toto ocenění v
kategorii Hraný film (16-20 let). Film
rovněž dostal i další cenu ve zvláštní
kategorii „(Ne)bezpečný svět. Ve stejné
soutěži uspěl ještě Marek Chaloupka,
student 4. ročníku filmového oboru, když
získal čestná uznání poroty za filmy V
zajetí doby a Ve hvězdách. 
 
Filmařský úspěch v soutěži The 48
Hour Film Project. Z celkového počtu
32 soutěžních týmů se náš tým Lumery
Pictures Patrika Vokouna, Dominika
Vajce a Natálie Šubrtové se svým
filmem Přes okno umístil na skvělém 3.
místě. Stejný tým ještě získal cenu za
produkci a rovněž speciální uznání od
režiséra Jana Lengyela. Film byl také
nominován v dalších šesti kategoriích,
včetně Studentského poháru. 
 
Přípravné kurzy k talentovým zkouškám
se přesunuly z on-line prostředí do
prezenční formy. Ve škole jsme tak
mohli osobně přivítat naše budoucí
žáky.

  Prosinec 

Nově vybudované zvukové studio s
profesionálním vybavením jako je digitální
mixpult Digidesign Digi 003, nearfield
monitory KRK 8, mikrofon RODE NT1,
sluchátka Superlux, AKG se softwarem
ProTools, plugins ProTools, ERA, Izotope,
Air se díky natáčení filmů opět rozběhlo v
plném proudu.

Naše studentka oborou Grafický design
Alžběta Müllerová získala za svoji
absolventskou práci Národní cenu za
studentský design 2020. Jedná se o nejvyšší
možné ocenění, jaké může student získat.



Naši žáci během roku navštívili např: 

Národní technické muzeum, Muzeum družstevnictví, Národní knihovnu, Muzeum hl. města Prahy,
Evropský dům, Muzeum Karla Zemana, Centrum architektury a městského plánování, Dox
Centrum současného umění, Veletržní palác – výstava Dlouhé století, Výstavu Czech press Photo,
Výstavu M. Medek – Valdštejnská jízdárna, Vyšehrad, Toulcův Dvůr, Pražský hrad, Umprum
muzeum, Schwarzenberský palác – výstava barokního a renesančního umění, Devětsil – Dům u
kamenného zvonu, Chrám sv. Víta, Českou televizi, Českou národní banku. Designéři podnikli také
exkurzi do showroomu SIKO a TAUN. 

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
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