NOVINKY ZE ŠKOLY MICHAEL
Milí studenti 1.DI,
již za několik málo okamžiků začne zcela nová etapa
Vašeho života – nastoupíte na novou střední školu!
Možná jste na základní škole již několikrát slyšeli, že
na střední se s vámi nikdo mazlit nebude, že budete
muset být samostatní a starat se sami o sebe. To je
ovšem pravda jen částečně. Minimálně tam budu já a
budu se snažit být nejen vaším třídním učitelem, ale i
člověk, na kterého se můžete obrátit, pokud budete
mít jakýkoliv problém.
Už se těším, jak společně zvládneme všechny
radosti i strasti nejen začátku školního roku.
Ale prozatím na školu příliš nemyslete. Snažte se co
nejvíce si užít prázdniny, ať jste 1. záři v plné síle
připravení.
Těším se na Vás a přeji Vám hezký zbytek prázdnin,
Jan Misiarz, třídní učitel

Adaptační kurz ve Zbraslavicích
Naše škola pořádá velmi oblíbený seznamovací
kurz pro žáky prvních ročníků, který se bude
konat v termínu od 5. do 9. 9. 2022. Odjezd
bude v pondělí mezi 8 - 9 hod. a návrat je pak
plánován v pátek okolo poledne.
Kurz se koná ve sportovním a rekreačním
areálu „U Starého rybníka“ ve Zbraslavicích. Je
to ideální místo pro seznámení se s třídními
učiteli a novými spolužáky. Na studenty čeká
spoustu her a aktivit zážitkového a
teambuildingového charakteru, které jsou
určené ke stmelení kolektivu. V areálu je možno
hrát plážový volejbal, basketbal, stolní tenis i
fotbal. Je zde workoutové posilovací hřiště,
možnost vyzkoušet si paddleboard. Bude to
prostě nezapomenutelných pět dní plných her a
skvělé zábavy. S sebou si určitě vezměte
sportovní oblečení pro teplé, ale i studené dny.
Bližší informace budou sděleny na úvodní třídní
schůzce, která se bude konat ve čtvrtek 1. 9.
2022 od 17 h .v budově školy. Cena za
seznamovací kurz je 4 500 Kč, nezapomeňte,
že je splatná do 31. 7. 2022. Platbu zašlete na
bankovní účet školy: 5031014256/5500.

Seznamte se blíže se vzdělávacím
programem a naší školou.
Studenti školy Michael mají bohatý vzdělávací
program, jak se přesvědčíte již v prvním ročníku.
Při výuce se seznámíte s řadou kreativních programů,
jakými jsou Adobe, SketchUp, Rhino, 3D Max a renderovací
programy V-Ray nebo Lumion. Během studia
budete pracovat na reálných zakázkách. V rámci
praxe vás propojíme s prestižními interiérovými a
architektonickými studii. Nebudou chybět ani exkurze
do nábytkových dílen a továren.
Navštívíte také mnoho zajímavých přednášek. Už nyní
se můžete těšit na jednoho z našich hlavních xpertů

Vedoucí oboru Design interiéru
MgA. Andrea Vokřálová

na světlo, světlonoše Hynka Medřického nebo na návštěvu
showroomu s přednáškami o dekorativních předmětech.
Na stejném místě se seznámíte s fenoménem vertikálních
zahrad, které jsou velmi oblíbené v interiérovém a
architektonickém světě. V rámci výuky budete pracovat na
návrzích veřejného prostoru nebo na řešeních náročných
místností v bytě, jakými jsou koupelny či kuchyně.
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