Novinky ze školy Michael
Dny otevřených dveří
Srdečně Vás zveme na on-line den otevřených
dveří, který se bude konat ve čtvrtek 28. 1.
2021.
Připojte se ZDE a setkejte se s vedením školy a
vedoucími studijních oborů. Zeptejte se na vše,
co Vás ohledně studia a chodu školy zajímá.
Den otevřených dveří se bude konat od 15 do
17 h a je přednostně určený pro uchazeče o
Další termín: 11. 2. 2021

studium oboru Management a produkce.

Pokud Vám nevyhovuje žádný z nabízených termínů, mohou si uchazeči z devátých tříd domluvit
individuální návštěvu naší školy na tel.: 702 265 150.

Talentové zkoušky
Ve dnech 5. a 7. ledna se na naší škole za
přísných hygienických podmínek
úspěšně konaly talentové zkoušky na umělecké
obory. Výsledky budou na webových stránkách
zveřejněny dne 5. února. Následně budeme
zasílat rodičům vyrozumění o přijeti či nepřijetí.
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Výstava Helpful Art in Covid
Putovní mezinárodní výstavu Helpful Art in
Covid, jejíchž součástí jsou i výstavní panely s
fotografiemi a grafikou našich studentů můžete
nyní vidět přímo ve Fakultní nemocnici v Motole,
kde ve vstupním atriu před budovou ředitelství
jsou k vidění studentské práce na téma Covid
2020. Přímo v budově ředitelství pak výstava
pokračuje. Výstava Helpful Art in Covid mapuje
umění, které ve světě bylo vytvořeno během
koronavirové pandemie. Ve sbírce je nyní přes
2000 uměleckých děl od 500 umělců ze 60
zemí. Jedná se zejména o obrazy, graffiti,
fotografie, hudbu, sochy, design, videa, různé
další iniciativy a kampaně. Součástí výstavy je
sbírka originálních ručně šitých roušek, ve které
nechybí ani rouška naší školy Michael.
Výstava bude k vidění do 19. února 2021.

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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