Studenti absolvovali stáž v Rakousku
V rámci mezinárodního projektu 8 studentů oboru Filmová
tvorba absolvovalo dvoutýdenní stáž v Rakousku. Stáž
probíhala ve spolupráci s organizací Siemens AG Österreich,
která je naším novým partnerem v projektech Erasmus+.
Během stáže studenti vytvořili promo video pro firmu Siemens
Training Center s hlavním sídlem ve Vídni a s dalšími
pobočkami v Linzu a Grazu. Největší část natáčení probíhala
právě ve Vídni, natáčelo se též v pobočkách v Linzu a Grazu.
Současně se vše dokumentovalo fotografováním. Během
volných dnů se studenti věnovali prohlídkám památek, kterých
je ve Vídni opravdu mnoho. Jeden večer si užili též největší
vídeňský zábavní park, Prater. Firma Siemens našim
studentům zorganizovala prohlídku turisticky atraktivního
Wachau s návštěvou vinic.
Děkujeme firmě Siemens za nové příležitosti pro naše studenty
a těšíme se na další spolupráci.

První a druhé ročníky se vypravily
na lyžařský kurz do Rakouska
Naše škola zorganizovala pro 1. a 2. ročníky
lyžařský zájezd do atraktivní oblasti Mölltalského
ledovce v Rakousku u italských hranic. Studenti
byli ubytováni v krásném hotelu Margarethenbad,
který se nachází ve vesnici Leinach. Studnti měli
perfektní lyžařské podmínky – skvěle zasněžené
dlouhé sjezdovky a k tomu krásné slunečné
počasí.Věříme, že si to naši lyžaři skvěle užili a
načerpali hodně energie.

Maturitní ples v Lucerně
Poslední březnové úterý se konal náš maturitní
ples ve velkém sále Paláce Lucerna. Po dvou
letech jsme se vrátili k tradici a moc jsme se těšili
na všechny hosty, rodiče, pedagogy. Maturanti tak
zažili svůj velký den. Také jsme na plese přivítali
do stavu studentského naše prváky a druháky,
kteří dostali stužku

Pozvánka na vernisáž a výstavu - Vladimír Kozlík a jeho žáci
Srdečně Vás zveme na vernisáž a výstavu – Vladimír Kozlík a jeho žáci, která se bude konat
od 12. – 24. 4. 2022 v galerii Nová síň, Praha 1.
Tisková zpráva k výstavě: zde
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