
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace        

Zápis ze školního parlamentu 

Datum konání: 20. listopadu 2018 od 13.15 hodin 

Učebna č: 36 

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

Přítomni: PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy 

Přítomní žáci: viz prezenční listina  

 

• Sdělení paní ředitelky PhDr. Zuzany Číkové: 

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

Festivalu vzdělávání SŠ. Dále děkuje všem žákům, kteří se zúčastnili vzdělávací akce Akutně.cz. 

• Předloženo vyúčtování SRPD (seznam školních pomůcek, vybavení učeben, odměn do soutěží 

apod.). 

• Informace k Festivalu vzdělávání SŠ (ze SRPD poskytnuto 8.000,- Kč na občerstvení pro žáky 

školy), vystoupení naší školy pátek (12.30), sobota (10.15). 

• V měsíci listopadu byl umístěn do klubovny 30 potravinový automat. 

• Upozornění pro čtvrté ročníky: žáci se musí přihlásit na jarní termín státních maturit 2019 

nejpozději do 3. prosince 2018, zvážit výběr matematiky či anglického jazyka. 

• Informace o nabídce semináře z CJL ke státním maturitním zkouškám pro 4. ročníky 

(poděkování MS CJL – Mgr. Romana Dvořáková, Mgr. Lada Opravilová). 

• Pamětní dárek pro absolventy školy byl vybrán Flash disk 32 GB s popisem a logem školy 

(pouze pro absolventy, kteří platili po celou dobu studia poplatek SRPD, týká pouze padesáti žáků).  

• Slavnostní vyřazení absolventů proběhne v kinosále Scala dne 6. června 2019 (pronájem kinosálu 

hrazen ze SRPD – 5000 Kč). 

• V následujících měsících proběhne několik zahraničních výjezdů (Drážďany, Budapešť, Londýn). 

• Ve dnech 3. a 4. ledna 2019 uděluje ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková ředitelské volno. 

• Hranice pro klasifikaci z jednotlivých předmětů zůstává i nadále max. 20 % absence žáka, při 

závažných onemocněních bude řešena absence individuálně. 

• Omlouvání absencí zletilými žáky bylo projednáno s výchovnými poradci a rodiči na širším 

výboru SRPD dne 13. 11. 2018. Rodiče nechtějí nic měnit, chtějí být stále informováni, dá se 

některé případy řešit individuálně! 

• Upozornění pro všechny žáky školy: v době přestávek je přísný zákaz kouření a odhazování 

nedopalků v okolí školy! Opouštění budovy školy v době přestávek nepovoleno nezletilým ani 

zletilým žákům. V době výuky lze opustit budovu školy pouze v době polední přestávky na oběd. 

Žákům je přísně zakázáno distribuovat a užívat marihuanu na půdě školy.  



• Upozornění pro všechny žáky školy: všichni zástupci Školního parlamentu znovu upozorní své 

spolužáky o krádežích na SZŠ Brno, Jaselská, p.o. (nenosit do školy a na praxi cenné předměty 

a větší obnos peněz, dbejte zvýšené pozornosti)! 

• Prodej lístků na školní ples – přednostně maturující ročníky do konce listopadu. 

• Nabídka práce: Dům zdraví na ulici Jugoslávská 13, nabízí MUDr. Jiří Kladenský (odborný 

urolog) práci v ambulanci, kontakt jiri.kladensky@gmail.com, plat 20 000 tis. hrubého, víkendy 

volné. 

• Nabídka práce: 2 volná místa na urgentním příjmu ve FNB, kontakt Mgr. Jana Flajšingerová, tel: 

532 231 040, email: jana.flajsingrova@fnbrno.cz. 

 

• Podměty ze strany žáků: 

• Třída ZA 4. A – prosba o umístění laviček na chodbu v suterénu (učebna číslo 6). 

• Třída ZA 4. C – možnost kroužku ANJ? Obracet na Mgr. Ladu Opravilovou.  

• Třída 1. S – omlouvání plnoletých žáků, viz výše.   

• Třída ZA 1. D – požadavek na rozdělení žáků v předmětu ANJ dle úrovně znalostí? 

• Třída 4. S – možnost vystoupení na maturitním plese školy (obrátit na Mgr. Zamykalovou, Mgr. 

Vilímovou). 

• Třída 2. L a ZA 1. C – připomínky k výuce Ing. Matějky. 

 

Akce školního parlamentu 

• Suit up den – akce proběhne dne 22. listopadu, v tento den dojděte ve formálním oblečení! 

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

vítězné logo: had, kříž. Kromě mikin je v nabídce tričko a taška. Žáci, kteří si objednali mikinu, 

prosím nosit do příštího týdne peníze 450 Kč. Bližší informace: kabinet 24, Ing. et Bc. Kristina 

Hartmanová. 

• Dne 7. 12. proběhne Charitativní bazárek. Cílem tohoto projektu je za symbolické ceny prodat 

předměty, které mohou darovat jak žáci, tak pedagogové, kteří se budou chtít zapojit. Proto se 

Mgr. Soldánová obrací na všechny zájemce s prosbou o spolupráci. Do sbírky přijímá knihy, 

dekorační předměty (keramika, svíčky), doplňky z oblečení (šátky, šály), šperky a bižuterii, 

nepoužitou kosmetiku a další. Dále pokud je někdo z žáků manuálně zruční, může přispět 

kreativním výtvorem (obrázek, přání s vánoční tématikou, pletení). Je možné také něco upéct jako 

občerstvení (buchta, cukroví), které bude na bazárku k dispozici pro návštěvníky. Zájemci mohou 

předměty přinášet do kabinetu č. 55. 

• Soutěž pišQworky – do soutěže se za SZŠ přihlásilo jedno družstvo. Soutěž bude probíhat: 

Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14, dne 23. 11. 2018 od 9.00 hodin. Startovné činí 220 Kč 

za družstvo.  
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• Akce „Dobrý skutek na měsíc prosinec“: školní parlament pořádá sbírku na oblečení a potraviny 

(trvanlivých – rýže, těstoviny, konzervy, marmelády, med atd.) pro azylový dům pro lidi bez 

domova. Veškeré oblečení v dobrém stavu či potraviny noste do kabinetu 24 Hartmanová nebo do 

kabinetu 55 Mgr. Otava. Tato sbírka potrvá do 5. 12. 2018. Již můžete začít nosit. Děkujeme. 

• Soutěž o nejlepší placku – "Vyrob nejlepší placku a vyhraj dort" – soutěž byla ukončena 

15. 11. 2018, porota ve složení Hartmanová, Otava, Bartošková, Grepl rozhodují o vítězné placce, 

vítěze budeme znát v úterý 27. 11. 2018.  

• Předání cen za nejlepší Halloweenskou třídu, masku a nejlepší placku proběhne 29. 11. 2018 

o velké přestávce. 

• Vánoční výzdoba tříd bude hodnoceno nezávislou porotou dne 5. prosince 2018! 

• 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 – žáci, kteří jsou přihlášeni nosit peníze a vyplněnou přihlášku. Informativní schůzka 

proběhne 5. 12. 2018 v tělocvičně. Bližší informace: kabinet 24, Mgr. Veronika Bartošková, 

Ing. et Bc. Kristina Hartmanová. 

 

 

 

 

Další termín schůzky školního parlamentu – 10. prosince v 13.15 hod. v učebně č. 36. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 20. listopadu 2018                koordinátoři Školního parlamentu 

                   


