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Škola zajistila nového poskytovatele stravování, studenti
tak mají rozšířenou nabídku jídel např. o saláty nebo ke
svačině.
Ve škole byl založen studentský parlament. Zástupci z
každé třídy tak budou moci jednou měsíčně přenést svá
přání a své podněty.
Svou premiéru měl nový studentský festival FILMSTAR.
Rozšířili jsme pedagogický sbor, máme nové vyučující.
Vedoucím oboru Filmová tvorba je nově Mgr. Viktor
Pavlovič.
Vedoucím oboru Fotografická tvorba je nově MgA.
Jaroslav Fišer.
Během prázdnin se rekonstruovaly třídy, malovaly
chodby, škola nakoupila do odborných učeben mnoho
nového vybavení.
Škola investovala velké finanční prostředky do nákupu
výpočetní techniky.



Festival FILMSTAR má už své
vítěze  

Zářijová premiéra soutěžních studentských
filmů. představila 17 soutěžních filmů různých
žánrů. V odborné porotě zasedli: Mgr. Vladimír
Michálek – několikanásobný držitel Českého
lva, režisér kultovních filmů Babí léto, Je třeba
zabít Sekala či Zapomenuté světlo, pedagog se
zkušeností z newyorské Columbia University a
vedoucí zaměření Filmová tvorba na Akademii
Michael, MgA. Halina Pawlowská –
scenáristka, jedna z nejúspěšnějších
spisovatelek současné doby a také vedoucí
zaměření Scenáristika a mediální komunikace
Akademie Michael. Dále v komisi zasedli: MgA.
Zuzana Zemanová – dlouholetá vedoucí oboru
Filmová tvorba střední školy Michael, filmová a
televizní režisérka a scenáristka, Mgr. Viktor
Pavlovič – současný vedoucí oboru Filmová
tvorba střední školy Michael, režisér,
kameraman, který se přes 30 let věnuje
audiovizuální reklamě. Natočil přes 200
televizních reklam, je držitelem řady domácích i
zahraničních cen. V neposlední řadě MgA.
Tomáš Třeštík – významný český fotograf,
kameraman a vedoucí zaměření Fotografická
tvorba na Akademii Michael. Kromě odborné
poroty hodnotili soutěžní filmy také diváci
festivalu, kteří na závěr udělili cenu diváka. 

A zde už jsou vítězové:

1. místo: film Kolektiv od Stely Konečné 
2. místo: film Óda od Jakuba Semráda 
3. místo: film Revoluce od Antonína Korba

 
Cenu diváka si odnesl film Óda od Jakuba
Semráda.

Všem moc gratulujeme a těšíme se za rok na další přihlášené filmy! Naše poděkování patří také naším
partnerům: Centru FotoŠkoda a Hlavnímu městu Praha, které finančně podpořilo festival.



Výstava studentských prací ve
Florentinu 

Máme novou výstavu. Studentské práce si můžete až
do 22. října prohlédnout v administrativním komplexu s
nákupní galerii FLORENTINUM. Grafické a
fotografické práce studentů jsou k vidění na piazze a v
Desfourské zahradě Florentina. Věříme, že naše
výstava zpestří všem návštěvníkům i zaměstnancům z
komplexu den.
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