
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace        

 

Zápis ze školního parlamentu 

Datum konání: 24. září 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  

 

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

parlamentu na školní rok 2019/2020 (Kristina Hartmanová, Veronika Bartošková). 

• Festival vzdělávání, veletrh středních škol – pořádán pod záštitou Jihomoravského kraje, jde 

o náborovou akci, která je určena primárně pro deváté ročníky základních škol. Letos pavilon V, 

kde bude sekce (prezentace oboru zdravotnictví – Jaselská, Grohova, Merhautova, Šimáčkova, 

Purkyňova, Tišnov atd.) a kolem stánky (každá škola bude prezentovat svoje, co nabízí). Každá 

sekce bude mít ambasadora. Žáci, kteří se zúčastní, budou oslovováni prostřednictvím organizátorů 

a třídních učitelů. Občerstvení bude řešeno přes SRPD. 

• Oprava podlah u zástupců a sekretářky ředitelky školy – materiál, který se použil na podlahy, 

musí 30 dnů zrát a tvrdnout. Paní ředitelka prosí o trpělivost. Zástupci i sekretářka v případě 

potřeby, sídlí v posilovně. 

• Oprava ležaté kanalizace bezvýkopovou metodou – od příštího týdne by měla začít oprava 

(začne se od kantýny – omezení se nás zatím týkat nebude), později se neví, jaké to bude mít 

omezení v převlékání či v tělocvičně, v případě, že by práce postupovala blíže škole. V případě 

jakýchkoliv změn budou žáci informováni. 

• Ředitelské volno – podle aktuální situace vázané na opravu kanalizace. 

• SRPD – aktuálně na účtu 400 000 Kč, webové stránky školy – SRPD – heslo sestra7, kde jsou 

zápisy z porad širšího výboru a návrh rozpočtu na rok 2019/2020. Počítá se s rozpočtem 

600 000 Kč, z toho zhruba 100 tisíc korun se počítá na stipendijní program, 100 tisíc Kč na 

maturity a dále ISIC karty. Žáci si pořizují ISIC kartu za 290 Kč, která bude platná do prosince 

2020. Cena prodloužení na následující rok od 2021 je 180 Kč, bude hrazeno z prostředků SRPD.  

• Edookit - zletilým žákům nastavena možnost se sami omlouvat (hlídat 20 % absenci). Nezletilé 

žáky nadále přes Edookit omlouvají rodiče, zákonní zástupci. Pokud má někdo z rodičů nebo žáků 

problém s přihlášením do Edookitu, napsat Mgr.Valoškové. 



• Stipendijní program - viz stipendijní řád (na www stránkách školy). Za první pololetí se bude 

vyplácet v únoru, za druhé pololetí v červnu. 4. ročníky v druhém pololetí dostanou stipendium 

o něco dříve, jelikož končí 30. dubna. 

• ASK vyhlašuje projekt – na podporu pohybové aktivity a pobytu v přírodě, pokud škola zaplatí 

16 794 Kč spoluúčast, tak od ASK dostaneme dotaci 27 400 Kč. Domluveno s rodiči, že by částka 

16 794 Kč byla hrazena ze SRPD. Na podporu pohybové aktivity by se koupil nový běžecký pás za 

30 000 Kč, zbytek by byl použit na aktivitu pobyty v přírodě – podpora zahrady. 

• Ples SRPD - ve školním roce 2019/2020 ve Voroněži bude 7. února 2020, Organizace plesu – 

Mgr. Pavla Zamykalová. Žáci 4. ročníků budou na plese šerpováni. Vstupenka pro jednoho 

maturanta bude za 150 Kč, pro ostatní za 250Kč. Vstupenky bez rezervace stolu za 150Kč, 

Maturanti si budou moci přednostně zakoupit vstupenky na ples u p. Gardoňové již od 1. listopadu 

2019. 

• Upomínkový dárek k vyřazení absolventů – do příští schůzky ŠP 4. ročníky sdělí paní ředitelce 

návrh na upomínkový předmět zhruba v hodnotě 180 Kč. 

• Edookit – funguje bez problému, 1. ročníky – focení – Mgr. Vašicová, ostatní ročníky si sami 

vkládají portrétové foto, bude použito pro ISIC kartu a identifikaci žáka pro vnitřní potřeby školy.  

• MZ v jarním období se musí žáci přihlásit do 29. listopadu 2019. Žáci s PUP si musí v PPP vyřídit 

doporučení k MZ a přiložit je k přihlášce také do 29. listopadu 2019. 

• Maturitní práce studijního oboru zdravotnické lyceum – již proběhl seminář pro žáky. Žáci 

dostatečně informováni, bez připomínek. 

• Burza kroužků – proběhla v pondělí 23. 9. 2019, minimální zájem žáků o kroužky týkající se 

semináře z ANJ pro maturitní ročníky, stejně tak i nízký zájem o kroužek z ANJ pro 1. až 3. ročník, 

který vzešel ze širšího výboru SRPD. Žáci mají stále možnost se přihlásit u Mgr. Romany 

Hanušové. 

• Žáci s problémy chování, učení se mohou obracet na odborníky Školního poradenského 

pracoviště, které pracuje v přízemí v č. 17. Výchovný poradce Mgr. et Bc. Jana Soudková, metodik 

prevence Mgr. Hana Kašparovská, kariérový poradce Mgr. Ondřej Otava. 

• Adaptační pobyty pro první ročníky – žáci spokojeni. 

• Kantýna – paní kantýnská uvažuje o ukončení provozu, zároveň se zvažuje možnost rekonstrukce 

kantýny, nově v nabídce párek v rohlíku, tousty. 

• Středoškolská odborná činnost – viz Mgr. Novotný. 

• Žádosti o povolování pozdních příchodů a dřívějších odchodů z výuky – zamítnuto, pouze 

z výuky v pátek pro internátní o 5 – 10 minut dříve. 

• Projekt Světová škola – paní ředitelka děkuje zástupcům 2S a 3L, kteří se angažují s paní Mgr. 

Lambovou, letos téma Stáří, začleňovat do různých akcí ve škole, do výuky. 

• Přednášky v divadle Bolka polívky – pro 1. až 4. ročníky. 



• Vánoční Budapešť – schválená paní ředitelkou. 

• Stáž Berlín – od 14. 6. do 26. 6. 2020, týká 3. ročníku ZA a SČ, celkem 4 žáci, 2 ze ZA, 2 ze SČ. 

• Vydávání prádla – Hana Fajmonová. 

• Pro vydávání pomůcek do ošetřovatelství, první pomoci, odborné učebny – Miloslava Plšková. 

• Školník, údržbář – Ing. Karel Novotný. 

• Razítkování – Mgr. Markéta Chalupníková, knihovna (potvrzení o studiu atd.). 

• Učebnice z Grady – přivezou ve čtvrtek 26. 9. 2019 a zároveň distribuovat do jednotlivých tříd.  

• Výstupní lístky – týká 4. ročníků – odevzdané všechny věci do 30. 4. 2019, kromě uniforem. 

• Komisionální zkoušky – ukončeno 25. 9. 2019 

• Nabíjení mobilů ze zásuvek – je zakázáno, viz školní řád. 

 

Podměty ze strany žáků: 

 

• 4. A (NEJ), 3. A (NEJ), 2. A (NEJ), 2. D (ANJ) – výuka v učebně 30 – žáci si stěžují na stísněné 

prostory, zda by bylo možno vyměnit za jinou učebnu. 

• 3. B – po praxi CJL z Mgr. Winklerovou, změna z úterý na pátek na nultou hodinu. 

• 4. B – Gaudeamus Brno – Lyceum má povoleno jít v době výuky, ostatní po výuce. P. ředitelka - 

ZA, SČ, PS jsou odborně připraveni pro výkon povolání a nepředpokládá se následné studium. 

Lyceum má maturitu, nemá odbornost, předpokládá se, že budou dále studovat.  

 

Nejbližší akce školního parlamentu 

• Školní mikina - minimální počet pro objednání mikin musí být 20 kusů. Bližší informace 

v průběhu října 2019. 

• Haloween ve škole – říjen 2019. 

• Soutěž o nejlepší placku – říjen – listopad 2019.  

• Vánoční Budapešť – 16. 12 – 17. 12. 2019. Bližší informace na začátku října. Počet míst 

v autobuse 54. Proto neváhejte a co nejdříve se přihlaste. Bližší informace podají koordinátoři 

školního parlamentu. 

• 72 hodin – projekt 72 hodin pořádá Česká rada dětí a mládeže. Jedná se o tři dny plné 

dobrovolnických aktivit. Kdykoliv během těchto 72 hodin (10. až 13. října 2019) a zároveň 

jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, 

či jejich okolí. Zástupci mají do příštího týdne sdělit, jak by se zapojili do projektu. Více informací 

na www.72hodin.cz/2019/o-projektu.  

• Studuj zdravku – natoč krátké video 20 – 40 s. Cílem soutěže je motivovat další lidi ke studiu na 

zdravotnické škole a k práci ve zdravotnictví. Ve videu proto ukaž, proč zdrávku studuješ právě ty, 

http://www.72hodin.cz/2019/o-projektu


nebo proč má smysl dělat to, co děláš. Pošli ho na: soutez@studujzdravku.cz. Nejlepší dostane 

iPhone 8. Více na www.studujzdravku.cz/soutez. 

• Fotosoutěž pro studenty středních škol v Jihomoravském kraji - úkolem je vyfotit projekt 

v JMK, financovaný z fondů Evropské unie a krátce jej popsat. Vybraní výherci pak budou 

odměněni exkurzí do Bruselu. 

Další informace jsou k dispozici na: http://www.kjmk.eu/cz/domu/aktuality/foto-soutz-projekty-eu-

v-jihomoravskem-kraji-2019/. 

 

 

 

Další termín schůzky školního parlamentu s vedením školy – 22. říjen 13.20 v učebně č. 36. 
 

 

 

 

 

 

V Brně dne: 24. září 2019                           koordinátoři Školního parlamentu 
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