
Novinky ze školy Michael

1. místo: Sofie Militká

2. místo: Aneta Prostecká

3. místo: Jan Fulín

Zvláštní odměna: Lenka Dostálová

Obrovský úspěch našich
studentů – grafiků  

Městská část Praha 11 začala budovat pumptrack
a minirampy ve Volnočasovém areálu Kupeckého
(tzv. VAK) na Hájích u Modré školy. Nikdo nečekal,
jaký ohlas to nejen na Jižním Městě, ale i za
hranicemi Prahy vzbudí. To městkou část dále
motivovalo v rozvoji tohoto areálu. Kromě doplnění
o další sportovní a adrenalinové prvky a vybavení
se rozhodlo, že VAK si zaslouží něco víc – a to
svou vlastní vizuální identitu. Proto oslovili
jihoměstské školy s výtvarným zaměřením a
vyzvali studenty, aby se zapojili do designérské
soutěže o návrh loga, které by tento areál
reprezentovalo.

Do soutěže přišlo neuvěřitelných 70 návrhů! A tak
to hodnotící komise opravdu neměla lehké. Až po
druhém kole hlasování bylo jasné, kdo získal 1., 2.
a 3. místo. K naší radosti všechna 3 místa
obsadili studenti z naší školy.

Zůstat jen u tří cen však nebylo možné. Dalším
třem velmi povedeným návrhům se komise
rozhodla udělit ještě zvláštní odměnu (bez určení
pořadí).  A další 2 naši studenti získali zvláštní
odměnu. 
Všem moc gratulujeme a děkujeme za tak
úžasnou reprezentaci naší školy!

Zvláštní odměna: Natálie Tůmová



FILMSTAR - 1. ročník soutěžní
přehlídky filmů 

Škola Michael v závěru školního roku vyhlásila
1. ročník nového filmového festivalu, který je
určen studentům středních škol. 
V odborné porotě zasedne např. režisér
Vladimír Michálek, režisérka Zuzana Zemanová,
scenáristka a spisovatelka Halina Pawlowská,
herečka Dagmar Bláhová, fotograf Tomáš
Třeštík.

Uzávěrka přihlášek je 31. 7. 2021.

Více informací najdete také na webu:
https://www.skolamichael.cz/cs/projekty/filmstar/ 
Přehlídka filmů a slavnostní vyhlášení a se
bude konat 2. 9. v letním kině na zahradě
školy nebo velkém filmovém ateliéru. 
Těšíme se na přihlášené filmy!

Výstava studentských prací je
k vidění ve Waltrovce

Výstava studentských prací se přesunula z
náměstí Míru na Praze 2 do další lokality.
Tentokrát si ji mohou návštěvníci prohlédnout v
moderní čtvrti pražských Jinonic – Waltrovce, v
areálu bývalé továrny Walter Motors.

Výstava bude k vidění do 31. srpna 2021.
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