NOVINKY ZE ŠKOLY MICHAEL
Milí studenti 1.FG,
v září vás čeká velká změna – nová škola, noví
spolužáci, noví učitelé, nové předměty. Tato změna
může být náročná, protože si budete zvykat na
mnoho nových věcí. Naše škola přes prázdniny
nezahálí – maluje se, uklízí se, připravuje se na váš
příchod, aby se vám v novém prostředí líbilo a měli
jste k dispozici vše, co vám přechod usnadní. Stejně
tak i vy využijte léto k tomu, abyste si odpočinuli,
načerpali síly, užili si čas s rodinou a kamarády.
Nezapomeňte se ale těšit na to, co vás čeká, koho
potkáte a co zažijete. A nebojte se, budu tady celé
čtyři roky pro Vás a společnými silami vše vyřešíme
a zvládneme na jedničku.
Těším se na vás!
Michaela Horáková, třídní učitelka

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.
Studenty čeká mnoho tvůrčí práce. Budeme pokračovat v
osvědčeném postupu podpory a rozvíjení talentu, ale i
vědění a profesionality, ve zvládnutí fotografického obrazu
nejen po stránce výtvarné, ale i technické a všech žánrů
přímo souvisejících s užitou a reklamní tvorbou. Budeme
pokračovat v realizaci studentských výstav, čekají na nás
tematické plenéry a další akce.
Vyšší ročníky Fotografické tvorby se budou účastnit
workshopů a speciálních cvičení, aby se, podobně jako
studenti Filmové tvorby seznamují s fotografickými tvůrčími
postupy, seznámili s obrazovou skladbou a základními

Vedoucí oboru Fotografie
a nová média
MgA. Jaroslav Fišer

tvůrčími postupy při tvorbě videa.
Máme čtyři profesionálně vybavené ateliery, z nichž jeden
může plně využívat denní světlo. Ateliery jsou vybaveny
stáložárnými a zábleskovými reflektory a dalším potřebným
vybavením pro profesionální práci – pozadím různých
barev, stativy, fotoaparáty, led světly, soft boxy, atd. atp.
Počitačová učebna je pro 28 studentů se stejným
množstvím výkonných počítačů. Také máme dvě místnosti
pro archiv, pro adjustaci a rámování a letos zprovozněnou
učebnu, která je vybavena a používaná jako pátý ateliér.
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