
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace        

 

Zápis ze školního parlamentu 

Datum konání: 16. října 2018 od 13.15 hodin 

Učebna č: 36 

Přítomni: PhDr. Zuzana Číková, ředitelka Střední zdravotnické školy 

Koordinátor Školního parlamentu: Ing. Bc. Kristina Hartmanová 

Přítomní žáci: viz prezenční listina  

 

• Ohřívání jídla v mikrovlnce pro žáky v učebně 30 – žáci mohou po skončení sanace využívat 

mikrovlnou troubu o velké přestávce nebo o volné hodině, klíče budou na vrátnici školy. 

K dispozici budou ubrousky, které budou součástí mikrovlnné trouby. Je nutné, aby žák po sobě 

uklidil!!! 

• Konec sanace do konce října – paní ředitelka děkuje všem žákům školy za trpělivost a hladký 

průběh během sanace. Rekonstrukce stála něco přes 7 milionů korun (nové sprchy, nové toalety pro 

kluky, nový cvičební sál, včetně převlékárny (bývalá kantýna) – pro využití např. ke kondičnímu, 

posilovacímu cvičení, či do výuky psychologie). 

• Topení - paní ředitelka děkuje všem žákům školy, že si nestěžovali na netopení. Výměna topení 

v učebně 52. Od příštího týdne by se mělo začít topit. 

• Nové volejbalové hřiště od 15. 10. 2018 – žáci upozorněni, že povrch hřiště nesmí přijít do styku 

s chemikáliemi, jinak by mohlo dojít ke znehodnocení. 

• Jaselský kurýr – paní ředitelka děkuje všem žákům, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojují do 

školního časopisu. 

• Festival vzdělávání, 24. veletrh středních škol – bude probíhat od 22. 11. do 24. 11. 2018, dva 

pavilony, G1 (to stejné, jak loňské ročníky – letáčky, informace o oborech naší školy, den 

otevřených dveří atd.) a G2 (prezentace oboru zdravotnictví, zapojení několik zdravotnických škol 

Merhautova, Šimáčkova, Purkyňova, Tišnov). Za tuto akci nelze požadovat volný den, jde 

o dobrovolnou akci. V případě účasti, žák dostane pochvalu ředitelky školy. 

• Odchod ze školy v době vyučování – není možné, aby třída či jedinec opustili školu v době 

vyučování a nikomu nic neřekli. Jedná se o porušení ŠŘ. 

• Třídní schůzky – nebudou podle harmonogramu školního roku probíhat 6. 11. 2018, ale budou 

přesunuty na 13. 11. 2018. 

• Kantýna – ze stran žáků dotaz, zda by mohl být v kantýně terminál? Chybí potraviny 

vegetariánské, bezlepkové, bezlaktózové, veganské. Je údajně nedostatek mléčných výrobků 



(jogurtů), ovoce a zeleniny, čerstvého pečiva. Chybí obložené bagety. Velký zájem o fornetti. Žáci 

si stěžují na nedostatečný prostor před kantýnou. 

• Dárcovství krve x volný den – absence se nebude započítávat tomu, kdo bude mít ten den 

bezpříspěvkový odběr krve, plazmy nebo destiček. I odběr plazmy může být bezpříspěvkový např. na 

TTO FN Brno. Sanaplazma nebo Caraplazma dává za odběr peníze, tak tato zařízení nepatří mezi 

bezpříspěvkový odběr. Je nutné doložit studijní průkaz a dárcovská kartička, kde bude datum, že žák 

opravdu absolvoval odběr krve.  

 

4. ročníky 

• Upomínkové předměty pro maturující ročníky platící 4 roky SRPD (dotace na žáka zhruba 

200 Kč). Třída ZA 4. A – preferuje lístky zdarma, ZA 4. C – řetízek s EKG křivkou nebo vstup 

zdarma, 4.S – lístky zdarma nebo fleška, 2. VB – řetízek. 4. L a 4. B – zapomněli, nahlásit do 

konce tohoto týdne. 

• Prodej lístků na školní ples – bude zahájen od 1. 11. 2018 v době velké přestávky. Přednostně 

maturující ročníky. 

• Slavnostní vyřazování 4. ročníků – je zamluveno kino Scala, akce bude probíhat v pátek 

od 10. hodin. Termín bude upřesněn na příští schůzce.  

• Srovnávací testy – žáci 4. ročníku měli dotaz, zda by si mohli během testování dělat poznámky do 

testovacích sešitů? Bude projednáno s Mgr. Věrou Winklerovou a vedením školy. 

• Srovnávací testy – od 2. 12. 2018 budou žáci testováni pouze z předmětů, z kterých budou 

maturovat. Testování bude probíhat v rámci výuky v daném předmětu.  

• Konzultační semináře CJL – Mgr. Romana Dvořáková nabízí 4x konzultační seminář k maturitní 

zkoušce z CJL. Bližší informace u paní Mgr. Romany Dvořákové. 

• Seminář k maturitní práci – bude probíhat v rámci třídnické hodiny 17. 10. 2018 s Mgr. Evou 

Matějkovou Ph.D. 

 

Akce školního parlamentu 

• Soutěž o nejlepší placku – "Vyrob nejlepší placku a vyhraj dort" bude probíhat od 17. 10. 

do 12. 11. 2018. V rámci hodin IKT můžete konzultovat s vyučujícím. Zhotovení: libovolný 

grafický program, Formát: kruh o průměru 37 mm + 1x zvětšenina návrhu na A4. 

Návrhy odevzdávejte v tištěné podobě u koordinátorů ŠP (Ing. Hartmanová, Mgr. Otava) 

a v elektronické podobě zasílejte na khartmanova@szs-jaselska.cz nebo ootava@szs-jaselska.cz. 

• Halloween ve škole – 31. 10. 2018 proběhne akce Halloween ve škole, kdo přijde tento den 

v kostýmu, bude mít imunitu na ústní zkoušení i psaní testu. Zároveň je vyhlášena soutěž 

o nejlepší Halloweenskou výzdobu třídy, která bude hodnocena nezávislými vyučujícími a zástupci 

ŠP. Sladká odměna bude pro první tři nejlepší třídy.    

• Suit up den- koná se 22. 11. 2018, v tento den dojděte ve formálním oblečení! 



• Soutěž pišQworky – zástupci informováni, počet družstev maximálně čtyři. V každém družstvu 

nejvíce 5 členů. Nahlásit koordinátorům ŠP do pondělí 22. 10. 2018. Informace na nástěnce ŠP. 

Soutěž bude probíhat: Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14. Startovné bude činit 220 Kč za 

družstvo. 

• Nástěnka – v klubovně č. 30, v provozu od konce tohoto týdne. 

• Školní mikina – nabídka barev: černá, šedá, bordó, tmavě modrá a středně modrá (z plakátu); 

vítězné logo: had, kříž. Jsou již k dispozici zkušební velikosti mikin, bohužel, mně nedodali 

velikost M. Tuto situaci, se snažím řešit. Na začátku listopadu bude vyvěšen plakát. Kromě mikin 

bude v nabídce tričko a taška. Bližší informace: kabinet 24, Kristina Hartmanová. 

• Divadlo – vždy na konci měsíce nebo začátku měsíce rozeslána nabídka třídním učitelům i na 

facebook školního parlamentu pro zástupce tříd, zároveň je nabídka v informačním systému a na 

vrátnici školy. Bližší informace: kabinet 24, Kristina Hartmanová. Cena 100/60 Kč. Platí jak pro 

žáky, tak rodinné příslušníky.  

• Budapešť – nosit zálohu 700 Kč do 31. 10. 2018. Bližší informace: kabinet 24, Mgr. Veronika 

Bartošková, Kristina Hartmanová. 

• Stipendijní program FLEX – zástupci informováni, bližší informace nástěnka ŠP, 

do 31. října 2018 vyplnit on-line přihlášku, která je dostupná na odkazu 

ais.americancouncils.org/flex.   

 

 

 

 

 

Další termín schůzky školního parlamentu – 6. listopadu 13.15 v učebně č. 36. 
 

 

 

 

 

V Brně dne 16. října 2018                           koordinátoři Studentského parlamentu 

                   

http://ais.americancouncils.org/flex

