Program k 50. výročí výuky elektrotechniky
Vážení absolventi, zveme Vás na setkání s bývalými i současnými pracovníky školy u příležitosti
jubilejního výročí výuky elektrotechnických oborů v Lipníku nad Bečvou. Ať jste absolventy SOUMH,
ISŠE, SOŠ a SOU či nynější SŠE, přijďte si s námi zavzpomínat na školní léta.

Připravujeme pro Vás den otevřených dveří a prohlídku:


původní budovy teoretické výuky
Novosady č. 31
(setkání s bývalými učiteli, fotogalerie, školní práce, učebnice a další ukázky výuky)



budovy praktické výuky (do 12:35 výuka)
Horecko č. 556
(setkání s mistry odborného výcviku, expozice možná i Vašich prací a výrobků)



nové budovy teoretické výuky (do 12:35 výuka)
Tyršova č. 781 (bývalé SOUZ)
(setkání se současnými učiteli a vedením školy, prohlídku nových učeben a vybavení školy)



domova mládeže
Bratrská č. 1114
(setkání s vychovateli, ubytování na pokojích, školní jídelna)



sportovní haly
B. Němcové č. 1446
(učitelé tělesné výchovy, vyzkoušení si svých pohybových schopností)

Časový harmonogram
Pátek 17. října 2008
08:00 – 17:00

Den otevřených dveří ve všech prostorách školy

10:00 – 15:00

Prohlídka města Lipníku nad Bečvou s průvodcem, pravidelné prohlídky vždy
v celou hodinu, odchod od informačního centra (průchod na náměstí, naproti
restaurace Nadsklepí)
Informace: 581 773 761 Ing. Věra Saňková

14:00

Slavnostní přivítání ředitelem školy Ing. Jaroslavem Pokrupou (Tyršova č. 781)

14:00 – 17:00

Setkání spolužáků s učiteli v učebnách budovy školy dle ročníků

Sobota 18. října 2008
08:00 – 12:00

Den otevřených dveří ve všech prostorách školy

09:00

Slavnostní přivítání ředitelem školy Ing. Jaroslavem Pokrupou (Tyršova č. 781)

09:00 – 12:00

Setkání spolužáků s učiteli v učebnách budovy školy dle ročníků

09:00 – 11:00

Prohlídka města Lipníku nad Bečvou s průvodcem, pravidelné prohlídky vždy
v celou hodinu, odchod od informačního centra (průchod na náměstí, naproti
restaurace Nadsklepí)
Informace: 581 773 761 Ing. Věra Saňková

!!! Poslední možnost prohlédnout si původní prostory školy!!!
V letošním roce byla zcela přestěhována teoretická výuka a v příštím roce je připravena
reorganizace praktické výuky, máte tedy poslední možnost si prohlédnout budovy v původním stavu.
Budova teoretické výuky bude do konce letošního roku předána do správy města Lipníku nad Bečvou k
jinému využití.

