
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace        

Zápis ze školního parlamentu 

Datum konání: 18. listopadu 2019 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  

 

 Festival vzdělávání – 22. – 23. 11. 2019 – poděkování za účast – reprezentace školy; 2 sekce – 

Zdravotnictví, stánek naší školy; občerstvení – 8000 Kč ze SRPD; šatny v řešení; živé vstupy – 3x 

na sekci Zdravotnictví youtuber – rozhovor 15 minut.  

 Maturitní ročníky – rozvor se zákonnými zástupci na třídních schůzkách – překvapení z výsledku 

testů – možnost učit se (omezení brigád), domluvení doučování pro žáky se 4 a 5 z testů; kroužek 

ve škole – zaměření na maturanty; testy každý měsíc pro 4. ročníky; maturitní písemná práce CJL 

8. 4. 2020, písemná práce cizí jazyk 30. 4. 2020 – budou psát i žáci bez ukončeného 4. ročníku – 

uznání v případě splnění, v případě nesplnění se termín nezapočítává; didaktické testy 4. 5. 2020 

a 5. 5. 2020 CJL, cizí jazyk, MAT. 

 Srovnávací testy pro žáky 2. a 3. ročníku – 2. ročníky – pololetní; 3. ročníky – čtvrtletní. 

 Nekuřácký den – 21. 11. 2019 – pro 1. ročníky – edukace proti kouření; nekouřit v okolí školy; 

zdravotnická škola – jít příkladem. 

 Přihlášky k maturitní zkoušce do 22. 11. 2019 Mgr. Valoškové – volba mezi cizím jazykem 

a MAT; velká neúspěšnost z MAT; dodání potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny 

(v případě žádosti o uzpůsobení podmínek k MZ) – pokud potvrzení z PPP později tak pouze 

v krátké době po uzavření bloku (problémy s termíny na poradně); emailová adresa – čitelně napsat 

v přihlášce (všechny zprávy z CERMATU chodí na email). 

 Přezouvání žáků – informace prostřednictvím třídních učitelů – hygienické důvody, neničení 

podlah, snížení nepořádku. 

 Vstupenky na ples SRPD – návrat paní Gardoňové do práce – od středy 20. 11. 2019 možnost 

zakoupení pro maturanty; ceny vstupenek – 150 Kč pro maturanty, 250 Kč ostatní, 150 Kč lístek 

na stání; přednostně lístky pro 4. ročníky, až poté nabídnuty lístky ostatním; hudba – pokud příští 

rok změna – už na jaře (květen, červen) žádost o jinou hudbu. 

 Upomínkový předmět – flash disk. 

 ISIC karty – objednány poslední dva ročníky; 2 žáci stále nemají fotografii a platbu ISIC karty; 

příští školní rok propojení ISIC karty se vstupním systémem školy (v kartě již čip). 



 Zájezd do Budapešti – 16. – 17. 12. 2019 – před vánočními prázdninami; pozor na bezpečnost. 

 Vánoční Vídeň a Praha – jednodenní výlety. 

 Vánoční laťka ve skoku vysokém – 18. 12. 2019. 

 Den zdraví – 19. 12. 2019. 

 20. 12. 2019 – možnost besídky, návštěvy vánočních trhů – předpokladem uklizené třídy, botníky 

a vyklizené šatní skříně; o prázdninách bude probíhat dezinfekce botníků. 

 Univerzitní města – Anglie a Francie – informace a možnost přihlášení u Mgr. Lady Opravilové; 

termín konání 18. – 23. 4. 2020. 

 Lyžařský výcvikový kurz – 9. – 13. 3. 2020 – Mgr. Zuzana Horynová. 

 Charitativní bazárek – 5. 12. 2019. Organizuje Bc. Hana Kaštan kabinet 24. 

 Pomůcky do ošetřovatelství – novinky – držáky na rukavice; flash k prezentátoru nalezena. 

V učebnách č. 38 a č. 41 již jsou opět prezentátory s flash. 

 Kryty na toaletní papír WC – odšroubovávání, odnášení toaletního papíru. 

 Šetření s vodou a energiemi. 

 Projekt Edison – 2. – 9. 2. 2020 – pouze jedna hostitelská rodina pro studenty – pravděpodobně 

zaplacené ubytování – platba z projektu Šablony. 

 Poděkování za péči v Nemocnici Milosrdných bratří – dopis rodiny paní ředitelce. 

 Zástupci 4. ročníků – prosba o zpětnou vazbu, kam pokračujete po škole (VOŠ, VŠ, práce)  

– anonymní. 

 Nabídka maturitního tréninku – placené 100 Kč/test. Odkaz na www.scio.cz. Bližší informace 

na facebooku školního parlamentu. 

 17. listopad 2019 – poděkování; z televize nepřijeli. 

 Prostor pro dotazy (ANJ – rozdělení do skupin podle úrovně znalostí). 

Nejbližší akce školního parlamentu 

 Školní mikina – máme objednáno. Termín dodání je dva až tři týdny. Vychází na konec listopadu. 

 Haloween ve škole – proběhl 31. 10. 2019 bez imunity. Ve škole jsme narazili na dvě 

Halloweenské masky, pod kterými se skrývala Elizabeth Urbánková ze třídy 4. L a Lukáš Hochman 

z 1. L. Obě masky se mohly těšit ze sladké odměny. Školní parlament děkuje Halloweenským 

maskám. 

 Soutěž o nejlepší placku – probíhá do konce tohoto týdne. Vyhodnocení a zveřejnění výsledků 

bude příští týden 28. 11. 2019. 

 Charitativní bazárek – akce probíhá 5. 12. 2019 v učebně 37 od 7.50 do 13. 10. Výtěžek poputuje 

pro handicapované děti do Centra Kociánka. Do sbírky přijímáme knihy, dekorační předměty 

(keramika, svíčky), doplňky z oblečení (šátky, šály), šperky a bižuterii, nepoužitou kosmetiku. 

Organizuje Bc. Hana Kaštan kabinet č. 24. 

http://www.scio.cz/


 Dobrý skutek – ŠP pořádá sbírku pro lidi v nouzi (oblečení dámské, pánské, potraviny trvanlivé). 

Akce bude probíhat do 12. 12. 2019. Oblečení a potraviny můžete nosit do kabinetu č. 24 

(Hartmanová, Bartošková). 

 Vánoční Budapešť – 16. 12. – 17. 12. 2019. Přinést do konce listopadu 10 EUR do kabinetu č. 24 

(Hartmanová, Bartošková). 

 Soutěž o nejlepší vánoční výzdobu třídy – hodnocení bude probíhat 6. 12. 2019. První tři nejlépe 

vyzdobené třídy budou odměněny. 

 Divadlo – sledovat IS, v případě zájmu kontaktovat K. Hartmanovou, kabinet 24. Cena 100 Kč. 

 

 

 

 

 

 

Další termín schůzky školního parlamentu s vedením školy – 9. prosince 2019 13.20 v učebně č. 36. 

 

 

 

 

 

V Brně dne: 18. listopadu 2019                          koordinátoři Školního parlamentu 

                   

 


