
    Ohlédli jsme se za celým kalendářním rokem 2021 

   Leden 

Leden jsme odstartovali distanční výukou, škola
byla totiž pro naše studenty z důvodu vládního nařízení
pro pandemii COVID-19 uzavřena. My jsme však
nezaháleli a v této době jsme pořídili do velkého
filmového ateliéru nové kulisy, které umožňují
studentům natáčet scény v profesionálnějších
podmínkách. 
 
Na dnech otevřených dveří jsme přivítali spoustu
zájemců o obor Management a produkce. 
 
V lednu proběhlo první kolo talentových zkoušek na
umělecké obory.

  Únor

Ve Fakultní nemocnici v Motole byla k
vidění mezinárodní putovní výstava
HELPFUL ART IN COVID, jejíž
součástí byly i výstavní panely s
fotografickými a grafickými pracemi
studentů střední školy Michael a
Akademie Michael na téma Covid.

Do soutěže Kalendář roku 2021 jsme
přihlásili náš nástěnný kalendář, který
získal tato ocenění:

        1. místo v kategorii Fotografie 
        2. místo v kategorii Prezentace subjektu

Výuka pokračuje stále distančně.

  Březen 

Náš pedagog a třídní učitel, RNDr. Pavel
Holub, který na škole Michael učí od roku
2016 matematiku a fyziku, byl nominován do
soutěže Global Teacher Prize Czech
Republic.

Mezinárodní putovní výstava Helpful Art in
Covid se přesunula do Ústřední vojenské
nemocnice. Výstavní panely s fotografiemi a
grafikou našich studentů na téma Covid
2020 si návštěvníci nemocnice
mohli prohlédnout na venkovní ploše u
antigenního odběrového centra. Jsme rádi,
že i v té nelehké době se práce našich
studentů mohla představit široké veřejnosti.

Naši studenti z oboru Filmová tvorba natáčeli
na Hlavním nádraží v Praze nový spot pro
tradiční festival autorského čtení - Čtení ve
vlaku.



  Duben

Na konci dubna se do školy konečně mohli vrátit
studenti alespoň na tolik chybějící praktickou
výuku. Škola ožila a naše ateliéry se rychle
zaplnily.

Na školní zahradě jsme pro studenty
připravili spoustu sportovního vyžití. Studenti si
ve svém volném čase mohou na novém hřišti
zahrát badminton, mohou využít nově
zrenovovaný pingpongový stůl, zacvičit si na
workoutovém nářadí, zahrát si fotbal nebo si
zaházet basketbalovým míčem na koš. Na
zahradé přibylo spoustu laviček pro
odpočinek nebo studium..

  Květen 

Naši studenti z oboru Filmová tvorba se s
chutí pustili do natáčení filmových cvičení v
exteriérech, ať už u nás na zahradě
či v blízkém okolí. 

Naši maturanti vyrazili na procházku po
stopách dějin umění na Pražský hrad.
Konzultace pod širým nebem a přímo v srdci
historické Prahy byla příjemným zpestřením
v čase příprav na maturitní zkoušky.

  Červen

Začaly maturity.

Studenti 2. a 3. ročníku absolvovali
čtrnáctidenní praxi. Studenti Grafického
designu navrhovali plakát pro podzimní veletrh
Schola Pragensis, připravovali nástěnný
kalendář pro druhou největší firmu v ČR a také
navrhovali design obvodových stěn naší školní
zahrady, který následně sami začali realizovat.
Studenti oboru Design interiéru se pustili do
výroby zahradního ohniště a zahradního
nábytku z palet. Filmaři se zavřeli do
střižen, do zvukového studia a dokončovali své
filmy, na nichž pracovali během školního roku.
Manažeři byli  na praxích u našich partnerských
společností, jako je např. Česká televize, TV
NOVA a další firmy. Fotografové se vypravili do
přírody a také do samotného města Prahy.
Připravovali fotografie pro školní nástěnný
kalendář, který na konci roku naše škola
vždy předává jako poděkování významným
společnostem a partnerům.

FESTMICHAEL 2021 - každoroční umělecký
vrchol školního roku, který se konal již po 12. V
pražském kině Lucerna se v úterý 22. června
uskutečnila soutěžní přehlídka studentských
filmů. Po soutěžní přehlídce se studenti i se
svými vyučujícími přesunuli na náměstí Míru.
Tam začala vernisáž prací studentů
oborů Fotografická tvorba, Grafický design
a Design interiéru a přilákala
i mnoho kolemjdoucích. Studenti vybraní na
základě hodnocení odborných pedagogů také
převzali ocenění a sponzorské dary. Pak už se
rozproudila volná zábava, ke které zahrála
studentská kapela The Ignu.

Dernisáž výstavy HELPFUL ART IN
COVID spojená se seminářem Rozvoj
digitalizace a kryptoměn během pandemie
COVID-19 v obchodním domě Kotva zakončila
putovní výstavu našich studentských prací.



  Červenec

Na náměstí Míru pokračovala výstava
studentských prací FESTMICHAEL 2021.

      Výstava studentských prací
se následně přesunula z náměstí Míru do
další lokality. Tentokrát si ji mohli návštěvníci
prohlédnout v moderní čtvrti pražských
Jinonic – Waltrovce, v areálu bývalé továrny
Walter Motors, kde byla k vidění až do konce
srpna.

Vyhlásili jsme 1. ročník soutěžní přehlídky
filmů – FILMSTAR, který je určen studentům
pražských středních škol.

  Srpen

Městská část Praha 11 vyhlásila výsledky
soutěže o návrh loga pro sportovní areál
VAK. Do soutěže se přihlásilo neuvěřitelných
70 návrhů z různých škol. 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, kterou získali další 2 naši studenti.

V Uherském Hradišti se konal festival - Letní
filmová škola, jehož součásti byl
také Maraton studentských
filmů. Tato každoroční přehlídka filmové
tvorby středních a vysokých škol byla
uváděná ve spolupráci s Českou televizí. Do
Maratonu bylo zařazeno celkem 29 filmů z
16 různých škol a naše škola Michael na
Maratonu představila tyto 3 filmy:

            neSvoboda – režie: Stela Konečná

            Totalita – režie: Martin Eugen Kulhánek

            Karma – režie: Jana Nekolná

  Září

Pro naše nováčky – žáky prvních
ročníků, jsme zorganizovali týdenní
seznamovací kurz ve Zbraslavicích.

Dne 2. září se konal v naší škole 1. ročník
filmového festivalu FILMSTAR. Bylo
přihlášeno 17 soutěžních filmů různých
žánrů. Zde jsou vítězné filmy: 

          1. místo: film Kolektiv - Stela Konečná 
          2. místo: film Óda - Jakub Semrád 
          3. místo: film Revoluce - Antonín Korb

Vyslali jsme studenty designéry na
veletrh iSaloni do italského Milana.

Osmý ročník festivalu Čtení ve vlaku se
rozjel a cestující měli možnost po čtyři dny
slyšet 26 předních českých autorů předčítat
ve třiceti vybraných vlakových spojích.
Pestrost žánrů byla zaručena. Zazněly
ukázky ze současné české prózy i poezie,
literatury faktu, fantasy, literatury pro děti a
mládež i žánrové literatury. V rámci
závěrečné besedy na hlavním nádraží
proběhla diskuse o literatuře s Halinou
Pawlowskou, Tomášem Třeštíkem a
Michalem Vieweghem.



  Říjen

Výstava studentských prací byla nově k
vidění v administrativním komplexu s
nákupní galerii FLORENTINUM a
v Churchill Square na Praze 3. 

Ve škole byl založen studentský
parlament. Zástupci z každé třídy tak
mohou při pravidelných
jednáních přenést svá přání a své
podněty.

  Listopad

Naši studenti z 2. ročníku Filmové tvorby
- tým Cubra, se odvážně přihlásili do
soutěžního filmového maratonu The 48
Hour Film Project. Studenti získali ocenění
za nejlepší vizuální efekty a taktéž byli
nominování na nejlepší studentský film. 
Naše radost a blahopřání taktéž patří i
druhému týmu Fluidní hlavy z naší VOŠ
Akademie Michael. Tým byl nominován za
nejlepší filmovou hudbu, nejlepší píseň a
nejlepší studentský film. Soutěžili i naši loňští
absolventi – tým Lumery Pictures, kteří
získali celkové 2. místo.

Fotografie našich studentů jsme vystavili na
Výstavě PRAGUE PHOTO, která se konala
v samém centru Prahy. Studenti zde
představili své fotografické publikace a
výstavní soubory, které se dočkaly uznání i
od odborné veřejnosti. Soubor Marca
Schackwitze či portréty Veroniky Tomasové
se ocitly i v užší nominaci na cenu pro mladé
autory. Mezi vystavenými
díly byly také vydařené parafráze obrazů či
ilustrace Alenky v říši divů od Natálie
Maškové či výrazný konceptuální soubor
Jiřího Huleše zabývající se japonským
konceptem Ma. Lockdownové hry Tatiany
Zvolské byly vybrány jako ústřední snímky
pro příští XIV. ročník této výstavy.

Velký úspěch na festivalu Noci filmových
nadějí. Mezi 22 nejlepších filmů letošního
ročníku festivalu byl vybrán film
studenta a režiséra Nikolase Sanda z vyšší
odborné školy - Akademie Michael s názvem
Komforty a zóny.



 Prosinec

Výstava studentských grafických a
fotografických prací pokračuje až do konce
února ve vestibulu Masarykova nádraží.

 Další filmařský úspěch našich studentů
tentokrát na mezinárodním festivalu videofilmů
A-FILMTEENSFEST:  

      1. místo v kategorii 1C – film REVOLUCE -      
         Antonín Korb 
      1. místo v kategorii 4D – Film KOLEKTIV –  
         Stela Konečná  
      2. místo v kategorii 1D – Film ÓDA – Jakub    
         Semrád 
      3. místo v kategorii 1C – Film STRACH –Michal 
         Špejra

       Oceněné znělky - Čestné uznání:  

     Znělka KABEL – režie  N. Tuzhilkina,               
     Znělka LEGO – kolektiv studentů (D. Šebo,  
     A. Čehovský, V. Šobek, E. Žila).  
     Znělka TOALEŤÁK – režie N. Tuzhilkina

Škola se každoročně zapojuje do dobročinných
akcí, proto před vánočními svátky naši studenti
z oboru Management a produkce
zorganizovali tradiční dobročinný bazárek
Jeho výtěžek byl věnován spolku na pomoc
dětem z dětských domovů – OPŘI SE. Vybralo
se neuvěřitelných 14.662 Kč. Veřejná sbírka, do
níž peníze z pokladničky putují, je určena na
individuální rozvoj dětí z dětských domovů.
Dětem se přispívá na řidičské průkazy či jiné
kurzy, které mohou zvýšit jejich cenu na trhu
práce. První, kdo z naší sbírky bude podpořen,
je 18letý Tomáš z dětského domova v Dolních
Počernicích, kterému jsme přispěli právě na
řidičský průkaz.

Exkurze, výstavy, výlety a wokshopy, kterých se jednotlivé
třídy během roku zúčastnily:

Národní technické muzeum, Národní muzeum, Národní knihovna, Národní filmové muzeum,
Muzeum Karla Zemana, Dox Centrum současného umění, Veletržní palác, výstava Czech press
Photo, výstavy v Kampusu Hybernská, v Leica Gallery, v Czech Photo Centre, v Národní galerii
Praha, v Chodovské tvrzi, ve Fóru Karlín, v Galerii Václava Špály,  dále pak Valdštejnská jízdárna,
Vyšehrad, Pražský hrad a jeho zahrady, Chrám sv. Víta,  výstava Designblok, Klementinum,
Uměleckoprůmyslové muzeum, Colloredo-Mansfeldský palác, Muzeum komunismu,
Schwarzenberský palác, Galerie Rudolfinum, Dům U Kamenného zvonu,  Anežský klášter,
Museum Kampa, Divadlo pod Palmovkou, natáčení pohádky a STAR DANCE s Českou televizi,
Česká národní banka. Studenti podnikli výlet do Itálie, Průhonic, Terezína, Plzně, Drážďan, ZOO,
Botanické zahrady, Františkánské zahrady, zámku Nelahozeves, na Šumavu, Říp, na Hostivařskou 
přehradu, Otavu, Kampu, Rohanský ostrov, putovali barokní, židovskou Prahou, za kunsthistorii,
prohlédli si Starou čistírnu odpadních vod v Bubenči, besedovali s Lucií Bílou v jejím divadle, jeli na
plenér do Krkonoš atd.

Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. 

Machkova 1646 Praha 4, 149 00

 www.skolamichael.cz 
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