
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 
 
 

Zápis ze Školské rady 
 

Místo konání:  SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace 
 

Datum:  16. října 2015 
 
Přítomni:  viz prezenční listina 
 
Hosté:   PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD., Mgr. Hana Kašparovská 
Program 
 

1. Seznámení s „Plánem práce“ pro školní rok 2015/2016. 
2. Informace o jarních a podzimních maturitních zkouškách. 
3. Informace o přijatých žácích pro školní rok 2015/2016. 
4. Volba nové členky do Školské rady z řad pedagogů Mgr. Hany Kašparovská 

od 01. listopadu 2015, kdy končí pracovní poměr ve škole PhDr. Z. Číková. 
5. Informace o proběhlé Celostátní odborné konferenci na téma „První pomoc při 

mimořádných událostech“. Zajímavé vystoupení bylo MUDr. P. Smékala účastníka 
pomoci v Nepálu i absolventa naší školy z HZS JMK. 

6. Pozvání na tradiční ples školy, který bude 18. března 2016. Ples SRPD je spojen se 
šerpováním maturantů a bude probíhat ve Voroněži. 

7. Seznámení s výroční zprávou za rok 2014/2015  a její schválení všemi členy 
Školské rady. 

8. Informace o probíhajících MDD (metodicko-didaktické dny) ve škole. 
9. Dne 15. – 21. 11 2015 odlétají do Anglie žáci v počtu 20 a dvě učitelky na stáž 

spojenou s výukou našich žáků. Jde o studijně – vzdělávací pobyt „Univerzitní Oxford 
s výukou „ ve Velké Británii. Z OP VK výzva č. 56 je hrazena výuka anglického 
jazyka, doprava, ubytování v hostitelských rodinách, celodenní strava, pojištění, 
vstupy do památkových objektů, služby průvodce a informační materiály. 

10. Do Berlína - SRN na konferenci odjíždí metodická vedoucí německého jazyka 
PaedDr. I. Laslová, bude zde opět domlouvat možnou stáž našich studentů. 

11. V prosinci budou vyjíždět studenti s učiteli do Vídně v počtu 80. 
12. Na jaře 2016 pojede 40 studentů do Osvětimi - Polsko.  
13. Soutěžit na Slovensku v Dunajské Stredě budou naši studenti v první pomoci. 
14. Prezentace vzdělávání ve škole bude probíhat na veletrhu středních škol 

(podzim 2015) a v OC Olympia 5. – 7. února 2016.  
15. Problémem je oprava dvorní fasády školy a kotelny, přestože jsme dostali peníze 

od zřizovatele a máme je na účtu. Pan Ing. Tyllich nás informuje vždy tak napůl o 
nedostatcích v dokumentaci a tím se nedostává naše žádost ke schválení do Rady JMK 
viz poslední dopis od Ing. Tyllicha. 

16. Diskuze, různé, připomínky. 
17. Příští zasedání bude dle aktuálních potřeb, všichni členové budou písemně vyzváni. 

 
V Brně 16. října 2015 
 
Zapsala: J. Kelnarová 
Zápis ze Školské rady ze dne 16. března 2015  



 
 
 
 
 


