
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace        

 

Zápis ze školního parlamentu 

Datum konání: 25. září 2018 od 13.15 hodin 

Učebna č: 36 

Přítomni: Mgr. Jana Váňová, Zástupce ředitelky školy pro odborné předměty a zástupce statutárního 

orgánu 

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

Přítomní žáci: viz prezenční listina  

 

 Volba předsedy školního parlamentu – přihlášeni 3 kandidáti: Jiří Synek (ZA 3. B), Maroš Kyška 

(1. S), Eva Květoňová (ZL 3. L), celkem hlasovalo 21 žáků/hlasů, nadpoloviční většinou byla 

zvolena Eva Květoňová (17 hlasů). Jiří Synek 4 hlasy, Maroš Kyška 0 hlasů. 

 Předsedou školního parlamentu pro školní rok 2018/2019 byla zvolena Eva Květoňová z 3. L. 

 Místopředsedové: Jakub Kříž (3. L), Jiří Synek (ZA 3. B), Maroš Kyška (1. S), Klára 

Hintenausová (ZA 3. C). 

 Nástěnkáři: Klára Hintenausová, Maroš Kyška. 

 Zapisovatel: Klára Hintenausová. 

 Upomínkové předměty pro maturující ročníky platící 4 roky SRPD – do příští schůze (16. 10. 

2018) zástupci ŠP za třídu sdělí, jaký upomínkový předmět by chtěli, jako vzpomínku na školu 

(dotace na žáka zhruba 200 Kč). 

 Nástěnka – v klubovně č. 30, pan Marhold pracuje na renovaci, přislíbeno, že by nástěnka/y měla 

viset do konce týdne. 

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

vítězné logo: had, kříž. Budou opět k dispozici zkušební velikosti mikin během příštího týdne, 

Současně bude vyvěšen plakát v informačním systému. Kromě mikin bude v nabídce triko 

a taška. Bližší informace: kabinet 24, Kristina Hartmanová. 

 Divadlo – vždy na konci 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 – schváleno vedením. Jedná se o tematický zájezd s programem přes cestovní kancelář 

Malíková. Termín 17. 12 – 18. 12. 2018. Předběžná cena 1300 Kč + kapesné. Kapacita autobusu je 



49 míst včetně pedagogického doprovodu. Zástupci ŠP informováni a prosba o předání informací 

ve své třídě. Bližší informace: kabinet 24, Mgr. Veronika Bartošková, Kristina Hartmanová. 

 Projekt Hrdá škola – zapojeni (z loňského školního roku – Teplákový den, Den učitelů…) 

i letošní školní rok. Bližší informace na příští schůzce ŠP. 

 Stipendijní program FLEX – zástupci informováni, bližší informace nástěnka ŠP, 

do 31. října 2018 vyplnit on-line přihlášku, která je dostupná na odkazu 

ais.americancouncils.org/flex.   

 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. 

 

 

 

 

 

Další termín schůzky školního parlamentu – 16. října 13.10 v učebně č. 37. 
 

 

 

 

 

V Brně dne 25. září 2018                           koordinátoři Studentského parlamentu 

                   

http://ais.americancouncils.org/flex

