
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace        

 

Zápis ze školního parlamentu 

Datum konání: 5. února 2019 od 13.15 hodin 

Učebna č: 37 

Přítomni: PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy 

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

Přítomní žáci: viz prezenční listina  

 

Sdělení paní ředitelky PhDr. Zuzany Číkové: 

• Jednání o výpovědi kantýny (smlouva na dobu neurčitou).  

• Platba v kantýně pomocí platebního terminálu již funguje. 

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

ve školním roce 2018/2019 mohou žádat o změnu v oboru vzdělávání ze ZA na název Praktická 

sestra. Je nutné, aby souhlasila celá třída. Neplatí pro vyšší ročníky. Bude k dispozici univerzální 

žádost. 

• Upozornění na nevhodné chování některých žáků vůči pedagogům. Paní ředitelka prosí o slušné 

chování, dodržování školního řádu. 

• Jarní prázdniny – 11. 2. – 15. 2. 2019. 

• Školní ples 29. 3. 2019 - žáci, kteří se plesu zúčastní, budou končit výuku již 10:20 hod. (nižší 

ročníky se prokážou platnou vstupenkou třídnímu učiteli). V rámci plesu bude „fotokoutek“ 

a profesionální vizážistka, která zájemkyním zajistí líčení přímo na místě. K tanci a poslechu bude 

hrát skupina „Tom Sawyer band“.  

• Štrasburk – 24 žáků naší školy (z 2. L, 3. L, 4 žáci z 2. C a 2. A + 4 náhradníci) a 2 pedagogové 

(Mgr. Vanda Mrkosová, Mgr. Lada Opravilová). Paní ředitelka děkuje pedagogům za organizaci 

celé akce. Žáci navštíví Evropský parlament. Akce proběhne v době jarních prázdnin (únor 2019). 

Viz minulý zápis. 

 

 

Podněty ze strany žáků: 

• Otevírací doba kantýny – i když má být kantýna otevřená od 6.45, dost často se stává, že paní 

kantýnská přichází těsně před sedmou hodinou a žáci, kterým začíná vyučování na sedmou hodinu, 

si tak nemohou již zakoupit pití či jídlo. Přislíbeno od paní kantýnské za dodržování pracovní dody. 

• 3. A - připomínky k výuce Mgr. Hrabala. 

• 3. C - upozornění na nedodržování pracovní doby kantýny. 



• 1. A - informace k oboru Praktická sestra. 

• 3. C - prosba o navrácení skříně naproti vrátnice, v současné době je obsazena třídou 1. D. 

• 2. C - problematika doporučených učebnic do předmětů klinická propedeutika, patologie, 

psychologie (moc složité, nesrozumitelné definice). 

• 2. A – akce ,,spaní ve škole“ – nebylo paní ředitelkou povoleno. 

 

 

Akce školního parlamentu 

• Divadlo – nutné sledovat IS, vrátnici, nástěnku ŠP, posílám i na facebook ŠP, učitelům na email, 

vyvěšení koncem měsíce ledna, bližší informace: kabinet 24, Kristina Hartmanová. Cena 100/60 

Kč. Platí jak pro žáky, tak rodinné příslušníky.  

• Valentýnský den – 7. 2. 2019 (14. 2. jsou jarní prázdniny), kdo přijde v růžové či červené, má 

zajištěnou imunitu. Navíc žáci mají možnost dát do schránky valentýnské přáníčko pro kohokoliv 

ze školy. Poté budou valentýnky předány majitelům. 

• Nabídka líčení na ples či tablo pro 4. i nižší ročníky (při počtu žáků -10 a méně cena 170 Kč, více 

jak 10 žáků cena 130 Kč na tablo, na ples cena od 200 Kč do 300 Kč podle náročnosti). Bližší 

informace K. Hartmanová. 

• Školní mikiny došly v pořádku, děkujeme Ing. et Bc. Hartmanové za vyřízení. 

 

 

 

 

 

 

Další termín schůzky školního parlamentu – 26. února v 13.15 hod. v učebně č. 37. 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 6. února 2019                koordinátoři Školního parlamentu                    


