Schůze 15.11.2021
~Hra kde šlo o spolupráci, mačkali jsme si ve dvojicích palce
~ info a podmínky k Mikulášské nadílce ve školce 3.12 9:00 , Eva Hlaváčková (
5.C), zařizuje kostýmy, účastní se: Eva Hlaváčková ( anděl 5.C) , Ivan Hlávka( 5.C
Mikuláš) , Adam( 1.A, čert )
~ řec o aktivitě instagramu a o jeho fungování, o ten se starají Veronika
Janegová( 7.C) a Michal (3.A), nejspíš jim bude pomáhat Veronika Knížková(7.C)
~ moderátor Patrik Nešetřil( 2.A)
~ Progres v projektu lavičky, vede a prezentuje Ivan Hlávka( 5.C), cca realizovat
do příštího školního roku
~ možnost výběru peněz pomocí sběru, nejspíše papíru , navrhl Ivan Hlávka(
5.C)
~ Progres v projektu čipy, Eva Hlaváčková( 5.C), Max (8.C), Aneta Šafránková
(8.C)
~ Informace o krajském studentském sněmu, základní struktura, Zástupci: Patrik
Nešetřil( 2.A), Kateřina Simandlová( 2.A), info o výborech za školu jsou možní tři
lidé do každého výboru( kultura, jazyky, finance), info o volbách a projektech
~ Progres v projektu merch, návrhy zaslala Kateřina Simandlová( 2.A), nejvíce se
líbil návrh číslo 2 z původních návrhů, Patrik Nešetřil(2.A) zařídil nové designy
~ Nová věc- reklamní předměty s logem školy, výběr, nadstandardní reklamní
předměty: kryty na telefon( Eva Hlaváčková 5.C), odznáčky( Kateřina Simandlová
2.A), potenciální barvy: royal blue, tmavě červená, svítivě zelená, svítivě bílá,
klasická černá, návrhy dodat do příště
~ nový projekt Movember( gendrový světový projekt), 19.11 mezinárodní den
mužů( tento den by byla oslava), seznámeni s gendrovými nerovnostmi a
stereotypy, zpestření výroba knírků, navrhl Patrik Nešetřil(2.A), přesouvá se
nejspíše na později nebo jiný projekt, 7 pro, 7 se zdrželo
~ předělání stanov studentského parlamentu, udělat je více novátorské, Ivan
Hlávka( 5.C) se hlásí na navržení nových stanov, cca za dva týdny
~ Max( 8.C), navrhuje za svou třídu mikrovlnou troubu na ohřívání jídla, bude se
hlasovat na instagramu, bere si to na starost Adam( 1.A)
~ Eva Hlaváčková(5.C) navrhuje hodiny do tříd, bere si to na starosti Eva
~ děvčata z 6.C pokládají dotaz o nástěnkách ve třídách – domluveno s třídní
učitelkou
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