
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace        

 

Zápis ze školního parlamentu 

Datum konání: 16. dubna 2019 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: 

• Paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková děkuje všem žákům, kteří se podíleli na organizaci 

či průběhu plesu, moderování (Mgr. Iveta Vilímová, Jakub Kříž), za příjemný a bezproblémový 

průběh plesu, vtipné vystoupení 4. ročníků. Ples ve školním roce 2019/2020 se bude konat 

7. února 2020. 

• SRPD – na širším výboru SRPD se rodiče jednohlasně domluvili, že všichni žáci budou od příštího 

školního roku 2019/2020 platit povinně SRPD ve výši 1000 Kč. 

• V červnu 2019 proběhne testování – skupiny žáků z 1. a 2. ročníků – zaštiťuje fakulta 

sociálních studií MU, která zkoumá sociální vývoj českých adolescentů (testují v časových 

intervalech od roku 1992, 2001, 2011, 2019, trávení volného času, denní aktivity, zvládání běžných 

starostí, sebehodnocení atd.). U nezletilých žáků bude nutný informovaný souhlas od rodičů.   

• Info TV Brno – proběhl na naší škole spot ze života školy, bude následovat další v podobě 

rozhovorů s vybranými žáky (viz. Ondřej Otava). Ti, co budou ve spotu, nutný informovaný 

souhlas od rodičů, jelikož se tyto spoty budou využívat v rámci dnů otevřených dveří, festivalu 

vzdělávání, reprezentace školy atd. 

• Nové webové stránky – od září (zodpovědné osoby Mgr. Tomáš Novotný, Mgr. Jaroslav Mikyna, 

Mgr. Václav Cetl) 

• Přijímací řízení – proběhlo. Měli by se otevírat 4 třídy oboru praktická sestra, 1 třída 

zdravotnického lycea a 1 třída sociální činnosti. 

• Edookit – funguje, v případě nejasností kontaktovat Mgr. Simonu Valoškovou, jinak manuál 

pro žáky či rodiče na youtube. 

• 4. ročníky – uzavření klasifikace 25. 4. 2019, vysvědčení + poslední zvonění 30. 4. 2019.  

• Na vrátnici nastupuje nový zaměstnanec JUDr. Miroslav Hájek, odchází Marie Pavlíková. 

 



• Stáž Berlín – 4 žáci (2 žáci ZA 3. A, 2 žáci ZA 3. B, původně 2 žáci ze sociální činnosti – nikdo 

neměl zájem) naší školy se zúčastní stáže v měsíci červnu 2019 ve zdravotnickém zařízení 

v Berlíně na 14 dnů s pedagogickým doprovodem (první týden – Mgr. Blanka Petříková, druhý 

týden – Mgr. Martina Cahová). 

 

Podněty ze strany žáků: 

• Třída 3. A a 1. A – připomínky k výuce PaedDr. I. Laslové. 

• Třída 3. C – připomínky k výuce Mgr. R. Dobrovolné.  

• Třída 1. L – připomínky k výuce Mgr. L. Opravilové. 

• Třída 4. A – prodloužení termínu vrácení knih do knihovny – zamítnuto. 

• 2. ročníky - Erasmus + naše škola je zapojena do projektu a v případě, že naše škola bude 

vybrána, absolvuje 24 žáků naší školy ve školním roce 2019/2020 stáž v zahraničí (Rakousko – 

Vídeň, Itálie – Milán).  

• 2., 3. ročníky – hotovky v kantýně? 

• ISIC karta – nabídka od firmy za 290 Kč, možno využít i jako vstupní kartu do budovy školy, ale 

každý rok se musí karta obnovovat za 180 Kč. Zamítnuto rodiči. 

• 1. ročníky – ANJ  – rozdělení žáků do skupin podle úrovně znalostí? 

 

Akce školního parlamentu 

• Volba do školské rady – proběhne v červnu. Bližší informace Ing. Jan Grepl. 

• Divadlo – nutné sledovat IS, vrátnici, nástěnku ŠP, zasílám i na facebook ŠP, učitelům na email, 

vyvěšení koncem měsíce dubna, bližší informace: kabinet 24, Kristina Hartmanová. Cena 

100/60 Kč. Platí jak pro žáky, tak rodinné příslušníky.  

• Školní mikiny – v případě zájmu kontaktujte K. Hartmanovou. Minimální počet pro objednání 

mikin musí být 20 kusů.  

• Studentské volby do Evropského parlamentu 7. a 9. 5. 2019  - proběhnou na naší škole. Kromě 

samotného volebního aktu "nanečisto" by se žáci měli seznámit se základními principy demokracie, 

volebním systémem, významem občanské zodpovědnosti, volebními kandidátkami a pokyny pro 

voliče, a to prostřednictvím dokumentárních filmů, navazujících aktivit do hodin a debat (se svými 

vyučujícími v rámci OBN) 

 

 

 

Další termín schůzky školního parlamentu – 13. 5. 2019 od 13. 20 hodin v učebně č. 37. 
 

 

 

 

 

V Brně dne 16. dubna 2019                koordinátoři Školního parlamentu                    


