
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace        

Zápis ze školního parlamentu 

Datum konání: 9. prosince 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  

 

• Automaty na kávu – zda zachování obou automatů na kávu (jeden automat zrnková káva, 

druhý automat instantní káva) – žáci se vyjádřili pro zachování obou automatů; po vánočních 

svátcích možnost platby kartou (rozšíření služby). 

• Prosinec – Charitativní bazárek, Mikuláš ve škole – již proběhlé akce; Soutěž o nejlépe 

vyzdobenou třídu; Soutěž o školní placku. 

• Prosincové výjezdy žáků – 11. 12. 2019 vánoční Vídeň – neztratit se, dbát na své bezpečí; 

Praha IKEM – 18. 12. 2019; Tematický zájezd do Budapešti. 

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

• Zpívání hudebního kroužku – 1. S – 9. 12. proběhlo vystoupení v DS Nopova.  

• Pátek 20. 12. 2019 besídky, návštěva vánočních trhů – vyklidit botníky, šatní skříně – 

umývání a dezinfekce skříněk o prázdninách; besídky ve třídách – dát pozor na svíčky, 

nenechávat bez dozoru. 

• ISIC karty – už mají všichni žáci; příští rok propojení se vstupním systémem školy – bude 

vrácena záloha za čipové karty (300 Kč) – výzva k neztrácení současných čipových karet. 

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

• Ředitelská volna za pomoc pro školu (Festival vzdělávání, Den otevřených dveří) – není 

možné, žáci budou pochváleni; část školy nemůže mít ředitelské volno; aktivní studenti – 

zohlednění při jiných aktivitách. 

• Vstupenky na ples – pár volných stolů spíše v bočním sále (v hlavním sálu už pouze jednotlivá 

místa). 

• Hospitace v hodinách – zjištěno, že žáci necvičí – nutnost nosit pomůcky do tělocviku, pro 

vyučujícího možnost zápisu do třídní knihy; vyučující tělesné výchovy požádáni o zápis do TK. 

• Podnět od tříd ZL 2L a ZL 4L – nevhodné chování mezi vyučujícími.  

• Tematický plán z CJL – dotaz, zda obsahuje procvičování gramatiky k MZ – průřezové téma 

v celých 4 letech výuky – velká součást didaktických testů. 



• Stížnost na vyučující ANJ (minulý školní parlament) – jednoduché testy – buď nezadávat, 

nebo v případě napsání ohodnotit. 

• Rozdělení do skupin podle úrovně znalostí v cizích jazycích – není doporučováno od České 

školní inspekce; splnění osnov k MZ pro všechny stejné; zvážení možnosti rozřazovacího testu 

u žáků v lyceu. 

• Nově nastoupení odborní učitelé – schůzka s nově nastoupenými učiteli s paní ředitelkou. 

• Stěhování ředitelny – nová podlaha přes vánoční prázdniny; stěhování p. ředitelky do kabinetu 

číslo 7. 

• Nová vrátnice v budově školy – moderní návrh. 

• Kantýna – v řešení. 

 

Prostor pro dotazy  

• Žáci chtějí, aby bylo součástí automatů míchátka na kávu ze dřeva. 

 

Akce školního parlamentu 

• Mikiny – již došly, možnost vyzvednutí v průběhu týdne. 

• Čtvrtek 12. 12. 2019 v 10:20 schůzka v tělocvičně kvůli zájezdu do Budapešti. 

• Soutěž o nejlepší školní placku – výsledky: 1. místo – Ožvoldíková Nikola ZL 2L, 2. místo – 

Tomečková Sára PS 1C, 3. místo – Machatová Kateřina PS 1D; 1. místo dort, další ceny 

sladkosti; předání cen v pátek 13. 12.  

• Nejlepší vánoční výzdoba třídy – proběhlo 10. 12. 2019. Výsledky: 1. místo – učebna 51 třída 

1. A, 2. místo – učebna 26 třída 3. S, 3. místo – učebna 54 třída 3. C; třídy budou odměněny 

v pátek 13. 12.  

• Dobrý skutek – akce Školního parlamentu – možnost nosit do pátku – trvanlivé potraviny, 

oblečení (dámské, pánské); prosba o přinesení do kabinetu č. 24. 

• Divadlo – přišla nabídka na prosinec a leden – v případě zájmu kontaktovat K. Hartmanovou 

do 17. 12. 2019 do 16.00 nejlépe emailem. 

• Poděkování za vánoční tvoření v listopadu – výroba přáníček, andělíčků, větviček, věnečků – 

předání v DS Nopova, na praxi DRO. 

 

Další termín schůzky školního parlamentu s vedením školy – 13. ledna 2020 13.20 v učebně č. 36. 

 

 

V Brně dne 10. prosince 2019                          koordinátoři Školního parlamentu 

                   

 


