
 Studenti Grafického designu získali 
 reálnou zakázku od České pošty.

Česká pošta prostřednictvím společnosti Deloitte Advisory
oslovila naše studenty oboru Grafický design, aby vymysleli a
graficky navrhli nástěnný kalendář, kterým Česká pošta
následně obdarovává své klienty a partnery. Téma kalendáře
nebylo jednoduché, ale naši grafici si s ním velmi dobře poradili.
Zadání znělo: Budoucnost České pošty očima těch, kteří ji
budou tvořit. Motivem kalendáře na rok 2022 jsou poštovní a
finanční služby České pošty blízké i vzdálené budoucnosti
očima našich studentů. Protože kalendář se velmi vydařil,
dostali naši studenti další zakázku od České pošty. Tentokrát
měli vymyslet nové motivy na volitelné rámečky pro on-line
pohlednice. I v tomto případě byli studenti velmi šikovní a
Česká pošta před Vánocemi zahrnula mezi pohlednice 13
nových rámečků od našich studentů.

Studenti si tak mohou přidat do svého portfolia další práci pro
reálného klienta, kterou se po ukončení studia mohou
prezentovat v praxi. Děkujeme společnosti Deloitte Advisory a
České poště za tak skvělou příležitost.

 Výstava studentských prací na 
 Masarykově nádraží je 
 prodloužena. 

Ve spolupráci se společnosti Penta Real Estate
a Masarykovým nádražím byla do konce ledna
prodloužena výstava studentských grafických a
fotografických prací přímo ve vestibulu nádraží
naproti pokladnám. Od ledna bude výstava
obměněna. Zastavte se podívat.



       Zúčastnili jsme se veletrhu 
 SCHOLA PRAGENSIS 2021.

Naše škola se pravidelně účastní veletrhu školství
a vzdělávání v hlavním městě Praze - SCHOLY
PRAGENSIS. Stejně jako loni proběhl také v tomto
roce pouze on-line. Letos jsme se však zapojili do
účasti navíc vysíláním streamovaných rozhovorů
našich dvou vedoucích oborů: Fotografie a nová
média - Mgr. Jaroslava Fišera, a Design interiérů -
MgA. Andrey Vokřálové, přímo z naší školy.

Více o naší účasti najdete zde. 

Zde zhlédněte rozhovor s
našimi vedoucími oborů.
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