
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace        

 

Zápis ze školního parlamentu 

Datum konání: 18. září 2018 od 14.10 hodin 

Učebna č: 36 

Přítomni: PhDr. Zuzana Číková, ředitelka Střední zdravotnické školy 

Koordinátor Školního parlamentu: Ing. Bc. Kristina Hartmanová, Mgr. Ondřej Otava 

Přítomní žáci: viz. prezenční listina  

 

 Přivítání s paní ředitelkou PhDr. Zuzanou Číkovou a seznámení s koordinátory školního 

parlamentu na školní rok 2018/2019 (Kristina Hartmanová, Ondřej Otava). 

 Organizace školního roku – Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 

a skončí ve středu 2. ledna 2019, Jarní prázdniny od 11. února 2019 do 17. února 2019.  

 Zdravotnický asistent x Praktická sestra – žáci, kteří nastoupili do prvního ročníku oboru ZA 

ve školním roce 2018/2019 mohou žádat o přejmenování na název Praktická setra. Rodiče, jako 

zástupci žáků musí napsat žádost o změnu, neplatí pro vyšší ročníky. 

 SRPD – příspěvek 1000 Kč/žák na školní rok 2018/2019. 

 ASK – navýšení příspěvku ze 100 Kč na 150 Kč ve školním roce 2018/2019 (schváleno Valnou 

hromadou ASK). 

 Pro 4. ročníky: 

 Ples školy – 29. 3. 2019 v hotelu Voroněž. 

 Vstupenky – prodej vstupenek bude upřednostněn pro maturující ročníky, kteří budou na plese 

šerpováni, prodej vstupenek bude zahájen od 1. 11. 2018 (cena pro žáky v případě placení SRPD po 

celé 4 roky 150 Kč, pro ostatní žáky a členy rodiny 250 Kč). 

 Upomínkové předměty pro maturující ročníky platící 4 roky SRPD – zástupci ŠP oznámí ve své 

třídě, prodiskutují a za měsíc (v druhé polovině října) sdělí, jaký upomínkový předmět by chtěli, 

jako vzpomínku na školu (dotace na žáka zhruba 200 Kč). 

 Vyřazování žáků 4. ročníků – dříve probíhalo v Mahenově divadle. Pak tato akce přesunuta do 

Dvorany školy, ale žáci si stěžovali na malé prostory. Je možno tuto akci pořádat v Univerzitním 

kině Scala za lepších podmínek (kapacit až 480 míst). V případě schválení, by tato akce probíhala 

v sobotu dopoledne (termín upřesněn).  

 Prodloužení rekonstrukce – do konce října. Dbát na bezpečnost. 

 Dnes 18. 9. 2018 začala rekonstrukce Volejbalového hřiště. Měla by být hotova do 14 dnů. Cena 

kolem 350 000 tis. 



 Dodržování ŠŘ – absence max. 20%, v případě větších absencí z důvodu např. hospitalizace či 

úrazu bude řešeno individuálně s vedením školy. 

 Oslovení náměstkyň nemocnic – během roku by přišli do školy na krátkou přednášku, která by 

byla zaměřena na nábor žáků do nemocnic, zejména by informace byly zaměřeny na to, co nabízí, 

benefity a jiné. Bude upřesněno. 

 Před Velikonočními prázdninami proběhne maturita nanečisto (ANJ, CJL) v režimu ostrého 

testu – bude započítáno do klasifikace, známka bude mít vysokou váhu a v případě, že žák má 

v předmětu mezi 4 až 5 a z testu bude mít 5, nebude připuštěn k maturitě. 

 I. ročníky – LVK – budou hory na týden (hotel Sněžník Dolní Morava), termín bude upřesněn. 

V případě, že by kapacita nebyla naplněna, je možno, aby se zúčastnili žáci z vyšších ročníků na 

doporučení TU. 

 Edookit (elektronická třídní kniha) od 1. 12. 2018 (nutno čipovat při vstupu do budovy školy i 

odchodu, rodič bude moci sledovat, kdy jejich dítě přichází a odchází ze školy, přehlednější pro 

rodiče, zaměstnance školy). 

 Kantýna – spokojenost x nespokojenost – bude probíráno při dalším setkání se ŠP. 

 Pizza – je povoleno paní ředitelkou, že si mohou žáci objednat pizzu, ale musí to být v době 

přestávky, platí to i pro vyzvednutí objednávky během velké přestávky. 

 Poděkování Mgr. Valoškové – za rozvrh. 

 Projekty – Škola podporující zdraví (revitalizace zeleně na školní zahradě – lavičky, 

záhonky…zapojení žáků do projektu), Světová škola, Edison. 

 Pokračování v časopise Jaselský kurýr – Mgr. Jaroslav Mikyna, Mgr. Jana Urbánková. 

 Volba předsedy a místopředsedů ŠP proběhne 25. 9. 2018 v učebně 37 od 13. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další termín schůzky školního parlamentu – 25. září 13.10 v učebně č. 37. 
 

 

 

 

 

V Brně dne: 18. září 2018                           koordinátoři Studentského parlamentu 

                   


