
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace        

 

Zápis ze školního parlamentu 

Datum konání: 10. prosince 2018 od 13.15 hodin 

Učebna č: 37 

Přítomni: PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy 

Koordinátoři Školního parlamentu: Ing. et Bc. Kristina Hartmanová 

Přítomní žáci: viz prezenční listina  

 

 Sdělení paní ředitelky PhDr. Zuzany Číkové: 

 V následujících dnech proběhne několik zahraničních výjezdů (Drážďany, Budapešť, Londýn, 

Vídeň) – paní ředitelka prosí o opatrnost, slušné chování a šťastný návrat. 

 Den otevřených dveří proběhne 11. 12. 2018, druhý termín 8. 1. 2019 – paní ředitelka děkuje 

všem žákům, kteří se zúčastní této akce. 

 Osvobozené divadlo – 19. 12. 2018 – žáci budou v nejbližší době informováni třídními učiteli 

o průběhu dne. 

 Den zdraví – 20. 12. 2018, žáci budou v nejbližší době informováni třídními učiteli o průběhu této 

akce. 

 Náhradní program – 21. 12. 2018 – žáci informováni již třídními učiteli (vánoční besídka, 

návštěva vánočních trhů a jiné). 

 Ve dnech 3. a 4. ledna 2019 vyhlašuje ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková ředitelské volno. 

 Vyklizené botníky a skříně – na vánoční prázdniny je nutné vyklidit skříně i botníky! 

 Pamětní dárek pro absolventy školy (Flash disk 32 GB s popisem a logem školy) – již přišly. 

Jsou žáci, kteří platili 3 roky SRPD a v letošním roce nezaplatili. Je stále možnost platbu provést. 

 Lavičky před učebnou číslo 6 – budou dodány v nejbližší době. 

 Platba v kantýně pomocí platebního terminálu – je v jednání. 

 Srovnávací testy z ANJ – dopadli mnohem lépe, oproti minulému testování. Paní ředitelka je 

spokojena s výsledkem testů. 

 Výluka vlaku - ročníkové učitelky mají odevzdat Mgr. H. Čermákové seznamy žáků, kterých se 

týká uzavření hlavního nádraží, a uvedli dojezd prvního spoje do Brna. Týká se OSN a PKL.  

 Štrasburk – 24 žáků naší školy a 2 pedagogové, se podívají do Štrasburku na základě projektu, 

který získala Mgr. Vanda Mrkosová. Žáci navštíví Evropský parlament, budou řešit s jinými žáky 

jiných zemí úkoly, současně budou poznávat krásy města. Vše zdarma. Akce proběhne v době 

jarních prázdnin (únor 2019). 



 Nabídka práce: Dům zdraví na ulici Jugoslávská 13, nabízí MUDr. Jiří Kladenský (odborný 

urolog) práci v ambulanci, kontakt jiri.kladensky@gmail.com, plat 20 000 tis. hrubého, víkendy 

volné. 

 Nabídka práce: 2 volná místa na urgentním příjmu ve FNB, kontakt Mgr. Jana Flajšingerová, tel: 

532 231 040, email: jana.flajsingrova@fnbrno.cz. 

 

 Podměty ze strany žáků: 

 Automat na kafe v prvním patře – často mimo provoz, chybí velké kalíšky. 

 Otevírací doba kantýny – i když má být kantýna otevřená od 6.45, dost často se stává, že paní 

kantýnská přichází těsně před sedmou hodinou a žáci, kterým začíná vyučování na sedmou hodinu, 

si tak nemohou již zakoupit pití či jídlo. Zda by bylo možné posunout otevírací dobu na 6.30.  

 Automat na potraviny – připomínky k nabídce potravin, bude zjišťovat žákyně Katka 

Melicharová z 1. D, připomínky předá do čtvrtka 13. 12. 2018 K. Hartmanové a poté budou 

přeposlány paní ředitelce. 

 

Akce školního parlamentu 

 Školní mikina - žáci, kteří si objednali mikinu, prosím nosit nejpozději do příštího týdne (20. 12) 

peníze 450 Kč. Bližší informace: kabinet 24, Ing. et Bc. Kristina Hartmanová. 

 Dne 7. 12. proběhl Charitativní bazárek – akce byla velmi úspěšná, výtěžek činil 7000 Kč. Tato 

částka poputuje do nadace DEBRA (nemoc motýlích křídel). Všem, kdo se zúčastnili a nějakým 

způsobem přispěli, patří velké poděkování od Mgr. Soldánové. 

 Akce „Dobrý skutek na měsíc prosinec“: oblečení a potraviny pro azylový dům pro lidi bez 

domova. Veškeré oblečení v dobrém stavu či potraviny noste do kabinetu 24 Hartmanová nebo do 

kabinetu 55 Mgr. Otava. Tato sbírka potrvá do 12. 12. 2018. Sbírka předána ve čtvrtek 13. 12. 

v 8.30 Mgr. Petru Šimonovi. Všem dárcům děkujeme. 

 Vánoční výzdoba tříd – hodnocení proběhlo dne 10. 12.  O předání cen budou žáci informováni. 

1. místo - 2C (učebna č. 54), 2. místo - 1S (učebna č. 52), 3. místo - 3C (učebna č. 43). 

 Divadlo – bližší informace: kabinet 24, Kristina Hartmanová. Cena 100/60 Kč. Platí jak pro 

žáky, tak rodinné příslušníky.  

 Budapešť – bližší informace: kabinet 24, Mgr. Veronika Bartošková, Ing. et Bc. Kristina 

Hartmanová. 

 Soutěž Miss Reneta – mezinárodní soutěž studentek středních škol, která proběhne v Havířově, 

casting proběhne v Praze 20. 1. 2019. Bližší informace K. Hartmanová, kabinet č. 24. 

 

Další termín schůzky školního parlamentu – 14. ledna v 13.15 hod. v učebně č. 37. 
 

 

V Brně dne 10. prosince 2018                koordinátoři Školního parlamentu 

                   

mailto:jiri.kladensky@gmail.com
mailto:jana.flajsingrova@fnbrno.cz

