
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace        

Zápis ze školního parlamentu 

Datum konání: 13. ledna 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  

 

• kantýna (schůzka s p. kantýnskou) – pracovní doba od 6:45 – možnost nákupu už před 

0. hodinou; obměna sortimentu – nutno napsat přesné požadavky, co žáci chtějí; fronty – výběr 

dopředu – dlouho se nerozmýšlet, nechodit do kantýny každou přestávku (nakoupit najednou); 

objednávkový systém – zamítnuto p. kantýnskou z důvodu prostoru v kantýně 

a komplikovanosti; nedostatek místa v kantýně – nechodit se spolužáky, kteří nic nenakupují, 

není vidět sortiment v kantýně; pečivo – více pečiva, sladkého pečiva (ořechové rohlíčky) – 

pečivo dost často zbývá; odchod p. kantýnské v příštím roce – říci zavčasu. 

• přání krásného Nového roku od paní ředitelky 

• výroční rok – rok sester a porodních asistentek - 200 let od narození Florence Nightingalové – 

oslavy na škole. 

• Novinky v ošetřovatelství – konference – 11. 2. 2020; pozvána i předsedkyně České asociace 

sester a hlavní sestra z nemocnice IKEM. 

• Den s Florence – zapojení celé školy, program a datum bude upřesněn. 

• Univerzitní města – zájezd pro žáky v dubnu – možnost navštívení i Muzea Florence 

Nightingalové v Londýně.  

• Setkání s náměstkyněmi a hlavními sestrami brněnských nemocnic – 21. 1. 2020, 

27. 2. 2020 - žáci 4. ročníků – nabídka pracovních pozic pro absolventy, benefity, možnosti, 

studium při zaměstnání (propojení informací ze školy s prací). 

• Suit up den – 24. 1. 2020 možnost přijít ve společenském oblečení; společné focení – sraz 

u vrátnice školy v 10:20. 

• Valentýnský den – 14. 2. 2020 – přijít v růžovém nebo červeném oblečení; p. ředitelka slíbila 

žákům imunitu – kdo bude viditelně převlečený, není zkoušený, nepíše test; 13. 2. 2020 předání 

valentýnských přáníček do tříd – vypsat – v pátek budou rozdány – označit přáníčko, pro koho 

je. 

• SRPD – do konce ledna poslední možnost platby; někteří rodiče nezaplatili vůbec; informace 

od p. ředitelky, co placeno ze SRPD. 



• klasifikace – ohodnocení studijně výborných žáků dle stipendijního řádu; podle počtu 

oceněných žáků bude posíláno na účet nebo propláceno p. Gardoňovou na pokladně školy. 

• ples SRPD – 7. 2. 2020 – ještě 60 míst u stolů volných (boční část sálu u baru); již se nebudou 

prodávat lístky na stání; do sálu možný vstup od 18:00 hodin; 19:00 slavnostní zahájení plesu; 

17:45 již příchod maturantů – nácvik nástupu; červený koberec – žádost od žáků ZA 4B – 

domluvit natažení s Mgr. Vilímovou, buď pro všechny, nebo nebude; květiny pro učitele – 

domluvit se třídy mezi sebou – buď všichni, nebo nikdo; konfety – podnět žáků – ano možnost 

použít, ale pak uklidit. 

• zpřístupnění všech rozvrhů hodin Edookit – nelze – nepořádek ve třídách – rozvrhy před 

učebnami nebo se jít zeptat na vrátnici školy. 

• hudba na ples – 3. ročníky – pokud by žádali o jinou hudbu – jít se na ples podívat a případně 

navrhnout změnu už v březnu nebo dubnu. 

• půlnoční překvapení – povoleno. 

• oprava podlahy v ředitelně – blokace učebny č. 26, kam přesunuta ředitelna; hlásit návštěvy 

přes sekretariát školy; termín dokončení snad po jarních prázdninách. 

• podněty žáků: 

- maturitní zkoušky - výuka 8. 4. 2020 a 30. 4. 2020 nebude – písemné testy z CJL a ANJ; 

následuje studijní volno + praktická maturitní zkouška; na webu školy všechny termíny. 

- slavnostní vyřazení žáků - 4. 6. 2020 v kině Scala od 10:00 – pozvání pro rodinné příslušníky. 

- fotografie pro Ing. Grepla na pamětní CD – posílat fotografie ze života školy. 

- stáž v Berlíně – 14 dní v měsíci červnu – příležitost pro 3. ročníky oboru ZA a SČ; pro žáky se 

znalostí německého jazyka. 

- nové houby na tabuli – vrátnice školy, p. Maňáková. 

- automaty v místnosti u kantýny – možnost platby kartou – zatím není, ale slíbeno, p. ředitelka 

bude řešit. 

• nepřítomnost p. sekretářky – střídání p. knihovnice a p. Gardoňové; omezení úředních hodin. 

• nepřítomnost p. školníka – zastupuje p. Marhold 3x týdně od 12:00 do 16:00. 

• vysvědčení 30. 1. 2020 – výuka, rozdávání výpisu z vysvědčení v poslední hodině; OSN – 

zkrácená výuka.  

• poslední zvonění – pravděpodobně 29. 4. 2020; 30. 4. 2020 – písemná maturitní práce. 

 

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

 

 

V Brně dne 13. ledna 2020                          koordinátoři Školního parlamentu                    

 


