Zápis z jednání druhé schůzky studentského parlamentu Středa 1.10.2014
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
1) změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Mašín, Borecký

5A8 …Prošek, Pepř

1A4 …Křížová, Pokorný

2A8 …Straková, Přikrylová

6A8 …Ransdorf, Kohoutová

2A4 …Spurný

3A8 …Uhlíková, Králová

7A8 …Kliková, Kamenčáková

3A4 …

4A8 …Stuchlíková, Kabíčková

8A8 …Šeda, Líbal

4A4 …Feldeková, Kopecká

Důležité pozice, které by měly být zajištěny při setkání absolventů pedagogy školy

1) Technický pracovník – servis pro diaprojektory a PC techniku Projekce budou v uč.č. 12, 13,
14. 21, 22 a 25
6 osob
2) Pomoc při evidenci – orientace v ročnících a absolventech
2 osoby
3) Projekce v určených učebnách – garance obsahu
4) Dozor na výstavě tabel ve školní tělocvičně
5) Občerstvení - pomoc na školním dvoře
6) Dovoz a rozmístění židlí a kompletů pivních lavic (od města)
7) Demontáž a odvezení židlí a kompletů pivních lavic (městu)
8) Uvítání a provádění bývalých pedagogů
9) Vaření kafe + poskytnutí občerstvení bývalým kantorů a VIP hostům ve sborovně a ředitelně
10) Zajištění dalších aktivit – výstava, hudební produkce ve školní budově
11) „Inventura“ nezbytného školního nábytku, který bude využit při vnějších aktivitách (mokrý
program = velký stan, který mají postavit hasiči – prostor hřiště na házenou)
12) Dohled a dozor na chodbách – zajistit respektování programu – tj. nerušit při vernisáži a pod.
13) Zajištění dohledu a dozoru při návštěvách a fotografování - školní věžička – cesta na strmých
schodištích a pozor na točitém dřevěném schodišti. 2 kantoři
14) Výroba fotografií na barevné tiskárně SONY v učebně č.1 – obsluhu bude tvořit st. Straka +
další. Na místě Notebook, FlashDisk, SD karty z fotoaparátů
15) Namnožení tiskovin a nařezání tiskovin - fA6 – úvodní plakátky, Velké plakáty, jejich nalepení
16) Distribuce a prodej „ALMANACHU“ – přízemí , stanovení ceny + určit prodejce ze strany
studentů
17) Distribuce a prodej „DVD k 50. Výročí a k 75. Výročí“ – přízemí , stanovení ceny + určit
prodejce ze strany studentů
18) Dovezení / odvezení hudebního nástroje pro vernisáž
19) Příprava ozvučení pro zahajovací ceremoniál (mobilní souprava) AMIPRO

20) Akce končí teprve tehdy, až budou všechny věci odklizeny a umístěny pod střechou.
Minimalizace škod.
21) Akce začíná pro žactvo i kantory v 8.00 dopoledne. Zahájení akce projevem v 13.00 hod.?

