Novinky ze školy Michael
Distanční výuka ve škole
Distanční výuku naši žáci zvládají bez
výraznějších problémů. Škola vyučuje přes
komunikační platformu Microsoft Teams, s níž
máme výborné zkušenosti. Pedagogové
kombinují on-line výuku se samostudiem žáků
(např. při plnění praktických úkolů nebo
dlouhodobých úkolů). Naši žáci využívají také
konzultací s jednotlivými učiteli. Pedagogové
jsou v každodenním kontaktu se svými žáky,
snaží se výuku zajistit co nejlépe a také
poskytovat žákům studijní podporu. Jsme rádi,
že nikdo z našich žáků nezůstal mimo systém a
že se nám daří zapojovat všechny žáky školy.
Všichni už se ale těšíme na brzký návrat našich
žáků do školy a na osobní setkání nás všech.
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Přijímací zkoušky na obor
Management a produkce
Ve dnech 14. a 15. dubna se na naší škole za
budou konat přijímací zkoušky na obor
Management a produkce. Přihlášky ještě
můžete zaslat nebo osobně přinést do školy, a
to nejpozději do 1. 3. 2021. Zde si můžete
přihlášku rovnou stáhnout.

Výstava Helpful Art in Covid
Putovní mezinárodní výstavu Helpful Art in
Covid, jejíž součástí jsou i výstavní panely s
fotografiemi a grafikou našich studentů na téma
Covid 2020, je k vidění ve Fakultní nemocnici v
Motole do 1.3. 2021. Po tomto termínu se
výstava přesouvá do Ústřední vojenské
nemocnice na pražském Břevnově, kde bude k
vidění až do konce března. 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 31. března 2021.
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