KATALÓG
Študentská spoločnosť

Kontaktné údaje :
Frist, š, s,
Postupimská 37,
040 22 Košice 22

+421 (0)55 67 19 300
0908 978 283
frist@gmail.com

KONTAKT

Študentská spoločnosť FRIST, š. s. sídli v priestoroch
Súkromnej strednej odbornej školy v Košiciach.
Vznikla na základe zmluvy o združení podľa občianskeho zákonníka § 829 a táto zmluva bola riadne registrovaná v JASR v Bratislave.

Školský ples
Vianočné predajné trhy
Veľkonočné predajné trhy
Miss školy
Valentínske prekvapenie
Antiskúšací kupón

PRODUKTY

Noc v škole spojená s raňajkami

Tak ako aj na iných školách, ani na tej našej nesmie chýbať noc v škole. Akcia plná zábavy, púšťania filmov cez projektor a mnoho ďalších aktivít. Zabezpečíme miesto na spanie pre každého študenta.
Miestnosť, kde sa budú premietať filmy podľa výberu účastníkov
akcie a dve miestnosti, kde sa budú hrať spoločenské hry tiež podľa
záujmu, ktorý zistíme na základe dotazníkov pri predaji vstupeniek.
V ponuke je šach, scrabble, človeče nehnevaj sa, dostihy, monopoly, twister, kuledo, activity a pod. Ráno budeme študentom
podávať teplé raňajky. Napríklad rožky s maslom, syrom, nutelou a džemom, k tomu by sa podávala káva, čaj, mlieko a kakao.

PRODUKTY

Noc v škole spojená
s raňajkami

Na našej škole je to novinka roka aj celkovo v histórii školy,
pretože ešte školsky ples nikdy nebol. Uvedomujeme si, že je
zodpovedná a ťažká úloha, ale máme radi veľké výzvy a preto
sme sa rozhodli s touto úlohou popasovať. Našim prvoradým
cieľom bude osloviť sponzorov, keďže je to finančne veľmi náročná akcia, a od získaného kapitálu sa budú odvíjať ceny vstupeniek a ďalšie záležitosti. Očakávame, že o ples bude veľký
záujem aj zo strany bývalých absolventov, študentov, učiteľov
a rodičov. Jeho termín plánujeme zvoliť počas plesovej sezóny.

PRODUKTY

Školský ples

Akcie sa budú odohrávať v priestoroch našej školy. Každý predávajúci si zakúpi vstupenku, ktorá mu zabezpečí predajné miesto
počas celých trhov. Predávať môže svoje výrobky, alebo veci, ktoré už doma nepotrebuje napríklad knihy a tematicky sa hodiace
predmety. Počas týchto trhov plánujeme aj my ponúknuť naše výrobky napríklad vianočné medovníčky alebo veľkonočné kraslice.

PRODUKTY

Vianočné a Veľkonočné
predajné trhy

Na základe prevažujúceho ženského pohlavia na našej škole, sme sa rozhodli zorganizovať Miss školy SSOŠ Postupimská 37, Košice. Prihlásiť sa môže každá študentka
našej školy prihlasovacím kupónom. Rozhodli sme sa, že oceníme každý druh krásy a nebudeme nikoho diskriminovať.
Súťaž bude mať časť odbornú, kde na základe súťažných kategórií o víťazke rozhodne odborná porota.
Druhá
časť
bude
miss
sympatia,
ktorá bude na základe predajných hlasovacích lístkov.

PRODUKTY

Miss školy

Na tejto akcii sa dozviete niečo viac o živote svetého Valentína,
čo bude edukatívny rozmer tejto akcie. Plánujeme uskutočniť
tvorivé dielne, kde sa budú študenti učiť vyrábať rôzne darčekové predmety napríklad srdiečka, pozdravy a iné maličkosti podľa
vlastného nápadu. Chýbať nesmie ani valentínska pošta, ktorú
môžete zaslať ako tajný ctiteľ vybranej osobe a valentínské karaoke. Počas tejto akcie plánujeme predávať perníkové srdiečka.

PRODUKTY

Valentínske prekvapenie

Antiskúšacie kupóny predstavujú oslobodenie od ústnej odpovede, z ktoréhokoľvek predmetu. Cena bude 1,- € a jeho platnosť
bude celý školský polrok. Na druhý polrok budú mať možnosť študenti zakúpiť nový kupón. Na kupóne bude pečiatka školy a podpis riaditeľky, bez ktorých je kupón neplatný a taktiež
bude týmito ochrannými prvkami zabezpečený pred zneužitím.

PRODUKTY

Antiskúšací kupón

