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ZÁPIS ZE STUDENTSKÉ RADY DNE 15. ŘÍJNA 2014
Přítomni:
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.
ředitelka Střední zdravotnické školy
PhDr. Zuzana Číková
zástupkyně ředitelky školy
Žáci tříd: 1A, 1B, 1C, 1S, 1L, 1V, 2B, 2C, 2L, 2S, 2V+3V, 3A, 3B, 3C, 3S, 3L, 4A, 4B, 4C,
4L, 4S
Nepřítomni: zástupce třídy 2A, 4V
Studentská rada byla zahájena v 10:20 hodin.
Informace ředitelky školy:
Ředitelka školy žáky přivítala a dala jim prostor pro dotazy.
Dotazy žáků:
• 1C – Bude se konat lyžařský výcvikový kurz? LVK lze organizovat přes ASK při
SZŠ. LVK není povinný a podle posledních zpráv od předsedkyně MS TEV se LVK
konat nebude.
• 3C – Budou nějaké přednášky a divadelní představení? Ano, jsou plánované
přednášky J. Klímy, přednáška „Jak bojovat s prokrastinací“ i divadelní představení
Don Quijote de la Ancha. Dne 31. října 2014 je plánovaná výstava Bodies Revealed.
• 4B – Bude SRPD přispívat na divadla a přednášky?
• 4S – Bude se slučovat předmět Psychomotorika?
• 4S – Lze uvolnit žáka z poslední hodiny, pokud potřebuje odjet domů a má
špatné dopravní spojení? Ne.
• 1A – Bude více chlapeckých toalet? Chlapci nestíhají o přestávce seběhnout do
suterénu. Budeme hledat řešení.
• 3C – Bude realizována stáž do Berlína do Seniorencentra? Za současných
podmínek ne.
• 4A, 3C – Problémy ve výuce CJL. Budeme řešit.
• 3B – Pochvala na výuku ANJ.
• 3L – Pochvala na výuku PSL.
• 1A, 1C, 2B – pochvala TU.
Informace ředitelky školy:
• Informace o proběhlé kontrolní činnosti vykonávané Českou školní inspekcí.
Poděkování žákům za sociální chování nejen v době inspekce.
• Srovnávací testy pro žáky všech ročníků budou probíhat i v letošním školním roce.
Srovnávací testy musí probíhat ve stejný den a stejnou hodinu, jinak ztrácí smysl
srovnávacích testů. Zvláště pro 4. ročníky mají srovnávací testy mimořádný význam
přípravy k MZ. Učitelé pro maturitní ročníky připravují a realizují srovnávací testy
mino svoji vyučovací povinnost.
• Ředitelka školy opakovaně upozornila žáky, že škola bude nekompromisně řešit
návykové látky ve škole. Pokud má někdo problém s návykovými látkami, má
možnost se obrátit o pomoc na výchovné poradce Školního poradenského pracoviště.

•
•
•
•
•

Ředitelka školy je sama výchovný poradce, a pokud má někdo problém, může
kdykoliv přijít, svěřit se a situace bude řešena ve prospěch žáka.
SRPD bude tradičně ve spolupráci se školou organizovat stužkovací ples. Byly
zakoupeny šperky pro slavnostní vyřazení žáků. Žáci 4. ročníku obdrží ze SRPD pro
své členy peníze na občerstvení při MZ. Třída 4A má pouze 9 žáků v SRPD – proč?
Ples se bude konat ve Voroněži v pátek 20. března 2015. Žádáme třídy, aby se mezi
s sebou domluvily, zda si chtějí mezi sebou předávat květiny či nikoliv.
Stužky a tabla 4. ročníky předloží ke schválení vedení školy.
Ředitelka školy odsoudila anonymní dopisy, které se nezakládají na pravdě a ruší práci
všech pedagogických pracovníků. Pokud má někdo nějaký problém, ať ho řeší ve
škole, a pokud si za svým názorem stojí, ať se podepíše.
Ředitelka školy opakovaně upozornila žáky na nevhodné chování na veřejnosti,
zvláště v souvislosti se sdělováním informací o pacientech či klientech, se kterými
přijdou do styku při výkonu praxe. Zároveň pochválila žáky za práci u pacientů
v nemocnici a klientů v domovech pro seniory. Mnoho žáků je velmi šikovných a mají
vstřícný a empatický přístup ke klientům.

Studentská rada byla ukončena v 11:15 hodin
zapsala: PhDr. Zuzana Číková

V Brně dne 16. 10. 2014

