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Výstava studentských prací na Waltrovce
Výstava studentských fotografických a grafických 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. Děkujeme paní Jircové z Penta Real Estate za umožnění výstavy v
tomto moderním komplexu. Výstava bude k vidění do 25. 8. 2022.

Maraton studentských filmů na
festivalu Letní filmová škola

Od 29. 7. do 4. 8. 2022 se bude konat největší
český nesoutěžní filmový festival Letní filmová
škola Uherské Hradiště. Její 48. ročník nabídne
bohatý filmový, odborný a doprovodný program
přibližující historii i současnost filmu. V rámci
Letní filmové školy v Uherském Hradišti je také
odvysílán v Letním kině na Masarykově
náměstí v pondělí 1. 8. 2022 od 22.00 hod. Maraton studentských filmů. Každoroční
přehlídka filmů, které v posledním roce vznikly
pod rukama nových talentů na středních i
vysokých školách zaměřených na film a
audiovizuální tvorbu napříč celou republikou.
Maraton studentských filmů je uváděn ve
spolupráci s Českou televizí a bude odvysílán
také současně na ČT Art. Do maratonu je letos
zařazeno celkem 34 filmů z 20 různých škol a
naše škola Michael na Maratonu představí tyto
3 filmy:.
Face to Face: Sanatorium - režie: Jan
Vápenka
Restart - režie: Tomáš Větrovec
Korále - režie: Lukáš Jan Zeman

Celoroční venkovní učebna
Naše škola díky spolufinancování Evropské unie
a podpory odboru školství MHMP připravuje na
zahradě stavbu designové celoroční venkovní
učebny, která pochází z dílny architekta Martina
Rajniše.
Rádi bychom vytvořili nový vzdělávácí prostor přímo
uprostřed školní zahrady a tím zkvalitnili a zpestřili
vzdělávaní našich studentů.Bude zaměřen na
zlepšování vzdělávacích procesů učení a to ať už se
jedná o jakékoliv předměty. Nabídne studentům i
pedagogům nové podněty a bude je inspirovat k
dalším aktivitám.
Celoroční venkovní učebna je koncipována jako
zateplená a osvětlená třída, ze tří stran zcela
prosklená, tedy ve vysoké míře provazující prostor s
okolní přírodou. Venkovní třída umožňí výuku v
takřka stejném režimu jako v běžné třídě, ale také
provozování volnočasových aktivit. Věříme, že tento
unikátní výukový prostor se se studentům i našim
pedagogům bude líbit.
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