
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 

 

Zápis z jednání Studentského parlamentu s vedením školy 

2. prosince  2016 
 

Přítomni: 

 
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.  ředitelka Střední zdravotnické školy 

Mgr. Hana Kašparovská   zástupkyně ředitelky školy pro praktické 
      Vyučování, metodik prevence 
        

 
Žáci tříd: 1A,  1C, 1S, 1L,  2A, 2B, 2C, 2L, 2S, 3A,  3S, 3C, 3L, 4.A, 4.B. 4.C, 4.L 

 

Nepřítomni: zástupce třídy 1A, 1V 2V 3V, 4V 5V 

 

 
Studentský parlament byl zahájen v 10.20 hodin ve sborovně školy 

 

Body jednání: 

 

 Informace ředitelky školy 

 

1. Exkurze – žáci byli vyzváni, aby se exkurzí zúčastňovali, protože doplňují jejich vzdělání. Jsou 
naplánované exkurze na odborná pracoviště, do Prahy, do Hrabyně, do nemocnice Motol, 
Bulovka, dále i miniexkurze v rámci praxe OSN. Exkurze jsou podporovány vedením školy. 

2. Všichni žáci byli upozornění na nutnost dodržování pořádku ve škole a ve třídách. Za pořádek 
zodpovídá služba. Žáci provedou kontrolu pořádku před vstupem do třídy. Skříně budou mít 

zámky a budou zamykatelné. 
3. SRPD –poděkování všem členům SRPD za účast ve sdružení. 
4. Školní výlety – třídy mají možnost jet na 2 pracovní dny na školní výlet. Školní výlety se 

organizují přes ASK.  
5. Vstupenky na ples – opětovný prodej vstupenek bude zahájen po skončení nemoci p. Gardoňové. 

6. Jaselský kurýr – paní ředitelka poděkovala všem žákům, kteří přispěli články do nově vzniklého 
školního časopisu. 

7. Projekty ve škole – projekt Zdravá škola (dotace 48 000 Kč), Partnerství ve vzdělávání 

(partnerství s MU). Seznámení s novým projektem Světová škola. 
8. Zájem o přednášku MUDr. Navrátilové o anorexii a bulimii. Zástupci žáků tříd do 9. 12. 2016 

odevzdají do slohy počet zájemců o přednášku ve třídě. 
9. Maturitní zkoušky – seznámení s termíny MZ 4L v týdnu od 16. – 20. 5. 2017. Vysvědčení za II. 

pololetí bude vydané dne 30. 4. 2017. Písemná práce z jazyka českého bude konána v termínu 11. 

4. 2017.  
10. 19.  12. 2016 bude probíhat výuka dle rozvrhu. 20. 12. 2016 je plánované kino. Ve dnech 21. - 

22. 12. 2016 bude ředitelské volno. 
 

 

 

Dotazy a připomínky žáků 

 

1A Táborská – možnost vánočních besídek. 19. 12. 2016 možno zařadit do výuky vánoční 
besídku. Další dotaz se týkal „Srdíčkových dnů“. Informace lze nalézt v informačním systému 

školy. 
 



3B Vašulková – možnost dvoudenního výletu do Prahy v lednu. Lze přes ASK. 

 
4C Sedláčková -  modernizace automatu na kávu. Bude kontaktována firma, která provozuje 
automaty na kávu v naší škole. 

 
1VB Kolena – předána oficiální žádost týkající se modernizace automatu na kávu. 

 
2B Knotek – možnost exkurze do Prahy v prosinci v den, kdy je odborná praxe. Lze. 
 

2C Niederlová – nesvítí světla v šatně ve FNB. Zařízeno. Možnost výměny zářivek ve škole, 
hučí. Bude provedena výměna postupně v celé škole. Akutní stav v učebně č. 6, 38, 59. Zapsáno 

v sešitě Hlášení oprav u vrátnice. Další dotaz se týkal fungování wi – fi ve škole – v řešení. 
V učebně č. 59 nevhodné lavice – nejednotná velikost a kývou se. Budou zakoupené nové lavice. 
 

3L Sofková – poděkování za organizaci pochodového cvičení „Ochrana obyvatel za 
mimořádných událostí“. 

 
1L Král – zvolen zástupcem školního parlamentu v České středoškolské unii. Seznámil zástupce 
tříd s obsahem VIII. Republikového sněmu České středoškolské unie, který se konal 14. 11. 2016 

v Praze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      V Brně dne 2. 12. 2016                              Zapsala: Mgr. Hana Kašparovská 


