
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace        

Zápis ze školního parlamentu 

Datum konání: 10. února 2020 od 13.20 hodin 

Učebna č: 36 

Přítomni: PhDr. Zuzana Číková, ředitelka Střední zdravotnické školy 

Koordinátor Školního parlamentu: Ing. Bc. Kristina Hartmanová, Mgr. Veronika Bartošková 

Přítomní žáci: viz prezenční listina  

 

• Edison – poděkování za klidný průběh projektu – studenti ze zahraničí se vystřídali téměř 

ve všech třídách; názory žáků na projekt; p. ředitelka by uvítala větší interakci žáků; 

poděkování žákyním, které ubytovaly studenty ze zahraničí v rodinách; poděkování učitelům za 

zajištění občerstvení pro studenty. 

• Výuka anglického jazyka – vysvětlení p. ředitelkou – dotace 3 hodiny týdně – není možné 

navýšit, možnost cestování o prázdninách, doučování; více pracovat sami – používání 

anglického jazyka – prevence zapomenutí; žáci na různé úrovni – osnovy vedeny k maturitní 

zkoušce. 

• Ples SRPD – poděkování za účast, organizátorům; poděkování za klidný průběh; konfety – bylo 

slíbeno uklizení, žáci neuklidili; hudba na plese – nahlas, technické záhady? Návrhy na hudbu 

na příští rok – během měsíce dát návrhy (osloveny 3. ročníky); zúčastnili se i studenti ze 

zahraničí z projektu Edison; příští rok se bude opravovat část hotelu Voroněž – zvažováno jiné 

místo (pronájem sálu 55 000 Kč); příští rok Semilaso – předběžná rezervace na 19. 2. 2021 – 

levnější pronájem, ceny nápojů a jídla, dobré spojení. 

• Novinky v ošetřovatelství – konference – 11. 2. 2020 pro učitele, hosty, vybrané žáky PS; pro 

naše žáky na chodbách (přízemí a 2. patro) výstava zdravotnických pomůcek – rozpis – 

prohlédnutí s vyučujícími; přijede i prezidentka České asociace sester. 

• Suit up den – již proběhl, viz stránky školy – sekce studium – školní parlament. 

• Valentýnský den – imunita pro žáky, kteří přijdou v růžové nebo červené; Valentýnská 

přáníčka předána třídám ve středu, roznášena v pátek. 

• Stipendijní program – vyhodnocení; ze SRPD 43 500 Kč (87 žáků); vydáváno stále na 

pokladně p. Gardoňovou proti podpisu v hotovosti. Nutno mít ISIC kartu k identifikaci. 

• Den otevřených dveří – poděkování za pomoc žáků. 

• Maturitní zkoušky – termíny zveřejněny na webu školy; rozpisy k maturitním zkouškám 

vytvoří třídní učitelé; v Cermatu aktuální informace. 

• Jarní prázdniny – 17. – 21. 2. 2020. 



• Poslední zvonění maturitních ročníků – jiný program než v loňském roce – hluk, nepořádek, 

žáci s astmatickými záchvaty; rozloučení se školou a spolužáky; problémy s termínem kvůli 

písemné maturitní práci; poslední zvonění 29. 4. 2020 od 10:20 – příprava programu, 

občerstvení; výzva k vytvoření programu. 

• Přerušení studia – možnost přerušení studia na maximální dobu 2 let; vrátit všechny pomůcky 

zapůjčené školou. 

• Koronavirus a chřipka – dodržování hygienických zásad; zvýšený hygienický režim – mýdlo 

v každé třídě, dezinfekce na chodbách. 

 

Podněty žáků: 

- doplnění ubrousků na ruce do tříd, 

- dotaz k posunutí posledního zvonění – není umožněno, 

- barely na vodu na chodbách – prosba z důvodu nepitné tekoucí vody ve škole, 

- koše na tříděný odpad – jsou v přízemí, ve třídách nelze kvůli prostoru; žáci prosí o možnost v první 

pomoci, ošetřovatelství, 

- vytírání tělocvičny – častější vytírání, 

- učebna fyziky – oprava okna; zapsat do sešitu závad, 

- výměna vyučujícího, 

- lyžařský výcvikový kurz – zda bude z důvodu sněhu – pravděpodobně ano. 

Akce školního parlamentu: 

- Valentýnský den – 14. 2. 2020 

- Divadlo – vždy na konci měsíce, nutno sledovat IS, facebook školního parlamentu či vyvěšené  

na vrátnici. Cena 100/60 Kč. 

 

 

Další termín schůzky školního parlamentu s vedením školy – 10. března 2020 13.20 v učebně č. 36. 

 

 

 

 

 

V Brně dne 10. února 2020                          koordinátoři Školního parlamentu                    

 


