NOVINKY ZE ŠKOLY MICHAEL
Milí studenti 1.M,
jsem Vaše budoucí třídní a učitelka matematiky a
managementu. Uvidíte, že se matematika stane
vaším neoblíbenějším předmětem a maturitu z
managementu zvládnete hravě.
Čekají nás pochopitelně chvíle milé a radostné, ale
zároveň, protože se stáváte středoškoláky, dostane
se vám i nových práv. Ale s právy přicházejí i
povinnosti. Záleží už jen a pouze na vás, jak se k
danému „dospěláckému“ úkolu postavíte.
Těším se na naši společnou spolupráci. Na studium
nebudete sami, ráda Vám se vším pomohu a uvidíte,
že společně vše zvládneme.
Těším se na Vás.
Dita Schwarczová, 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 byla splatná do 31. 7. 2022. Platbu zašlete
na bankovní účet školy: 5031014256/5500.

Seznamte se blíže se vzdělávacím
programem a naší školou.
Studenti od prvního ročníku se mohou těšit na bohatý
vzdělávací program. Budou získávat nejen potřebné
znalosti z různých oblastí ekonomiky, marketingu,
managementu, daní, účetnictví, obchodní korespondence
apod., ale v rámci výuky se seznámí se všemi fázemi
přípravy a výroby audiovizuálního díla. Pro studenty jsou
připraveny různé přednášky, exkurze, workshopy, projekty,
v ekonomických předmětech navštěvujeme expozice ČNB
aj.
Vedoucí oboru Management a
produkce - Ing. Hana Bártová
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