NOVINKY ZE ŠKOLY MICHAEL
Milá žákyně, milý žáku budoucího
1. ročníku Filmové tvorby,
již brzy se vydáme na společnou cestu. Spolu s
chvílemi radsoti nás na ní čekají také výzvy, kterým
bude třeba čelit. Záleží na každém z nás, jaká ta
cesta bude. Snažme se kativně působit tak, aby byla
pozitivní a obohacující.
Věřím, že v prostředí vzájemného respektu nás
čekají úspěšné roky. Jejich cílem je položit pevné
základy Vašeho budoucího profesního i osobního
života.Jsem připraven Vás na této cestě doprovázet
a bude li to třeba, podat Vám pomocnou ruku.
S pozdravem
Richard Ree Borovička - Váš 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.
Výuka probíhá pod vedeních profesionálních tvůrců. Jedná se

Vedoucí oboru Filmová tvorba
Mgr. Viktor Pavlovič

především o získání praktických zkušeností s doplněním
nezbytných teoretických znalostí. Jde o velmi živou,
komunikativní, interaktivní formu výuky, kdy čas, který student
stráví na hodinách filmové tvorby, neuvěřitelně rychle utíká.
Na konci prvního ročníku studenti bývají velmi překvapeni, co
všechno se za jediný rok naučili.
Na studenty čeká práce ve filmovém štábu v profesích, které
jsou potřebné k realizaci (scenáristika, režie, kamera, zvuk,
produkce, střih) hraného filmu. Student tak má možnost si
ověřit, jaká profese je mu nejbližší, ve které profesi se chce
nadále zdokonalovat. Má však dostatek času v budoucnu
přehodnotit svoje priority a v průběhu studia a realizace filmů
si vyzkoušet všechny profese. Jde především o velmi
konkrétní TVORBU, o radost ze vzniklého díla, které na
začátku bylo pouhou myšlenkou, nápadem. Na studenty
čekají hraná cvičení. Ověří si, jak na plátně funguje příběh,
který si sami vymyslí a také natočí.
Všichni studenti se naučí stříhat v profesionálním programu
Avid. Jde o program, který je používán ve všech
profesionálních studiích. Obor Filmová tvorba má v současné
době k dispozici celkem tři ateliéry. Velký ateliér, který nabízí
profesionální podmínky k realizaci interiérových příběhů s
využitím kulis. V těsném sousedství je středně velký ateliér s
propojením do exteriéru. Třetí ateliér je animační s nezbytným
zázemím.Pro postprodukci máme dvě střižny a zvukové
studio. V kině školy se konají pravidelné projekce.
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