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Milí studenti 1.G,
 
zdravím vás všechny na dálku a těším se až vás
poznám osobně. Doufám, že se nám během vašeho
studia podaří dát dohromady kolektiv, který postupem
času přeroste v přátelství a vzájemnou úctu. Příští
čtyři roky budou pro vás plné kreativity a zajímavých
životních zkoušek. Věřte, že se na mě budete moci
kdykoliv obrátit a já vám budu oporou. K tomu všemu
ale bude potřeba i vaše plné nasazení. Nyní si
užívejte zbytek prázdnin a já se na vás budu těšit v
září.
S pozdravem,  
Mgr. art. Filip Drábek, 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.



Vedoucí oboru Grafický design     
MgA. Jakub Štěpánek, Ph.D 

Seznamte se blíže se vzdělávacím
programem a naší školou.

 
Studenti mají od prvního ročníku nabitý program. Hned na
začátku je čeká teambuildingový seznamovací kurz. Dále pak
následuje bohatý vzdělávací program. Výuka je od prvního
okamžiku vyváženou kombinací kreativních dovedností
(kresba, malba, tisk), odborných znalostí (písmo, počítačová
grafika, oborová technologie) a potřebných vědomostí (dějiny
výtvarné kultury, reklama, odborná angličtina a další). Vše
směřuje k tomu, aby se ve vyšších ročnících mohli zapojit do
grafických soutěží, či případných zakázek.     
Účastníme se různých grafických soutěží na loga, vizuální
identity, nebo obaly. V rámci mezinárodních spoluprací mezi
školami často vznikají loga těchto partnerských projektů.
Účastnili jsme se soutěže na redesign logotypu TV Sport5,
soutěže na packaging enegidrinů Skřivánek, nebo obalů pro
Barvy laky Hostivař. Mezi úspěšné realizace patří proměna
reprezentativní zdi u vchodu do Chuchelského dostihoviště. V
posledním roce byla úspěšná naše spolupráce s MČ Praha 4
na logotypu Aktivní senior.  
Výuka probíhá v počítačových učebnách vybavených
platformou PC i MAC s nejaktuálnějším softwarem řady
Adobe. K dispozici jsou také grafické tablety. Ve výtvarných
ateliérech se kreslí, maluje a navrhuje. Grafická dílna je pak
určena k praktickým ukázkám různých způsobů tisku.
Přednášky, diskuze a workshopy se konají v učebnách s
projekcí nebo interaktivní tabulí.
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