
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 
 

Zápis z jednání Studentského parlamentu s vedením školy 
22. 3.  2017 

 
Přítomni: 

 
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.                  ředitelka Střední zdravotnické školy 
Mgr. Hana Kašparovská                             metodik prevence 

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

       1V, 1VB, 2V, 3V, 4V, 5V 
 
Nepřítomný žák třídy 1A 
 

Studentský parlament byl zahájen v 10.20 hodin ve sborovně školy. 
 
Body jednání: 

 

 Informace ředitelky školy 
 

1. Konání školního plesu SRPD dne 31. 3. 2017. Zástupci tříd seznámení s výší ceny za 
pronájem prostor hotelu Voroněž, která je 50 000,-. Slavnostní  zahájení  plesu je  v 19 
hodin. Výuka 4. ročníků bude dne 31. 3. 2017 probíhat do 9.25 hod.  Termín plesu 

SRPD pro další školní rok je 23. 3. 2018. 
2. Bezpečnost ve škole – nově vybudované otáčelo u vchodu do školy. Žákům byly 

rozdány nové elektronické karty. Žáci opakovaně upozorněni, že nesmí školu opouštět 
v době výuky a o přestávkách – jedná se o porušení školního řádu Čl. I, bod 4.2. Každá 
třída má k dispozici obědovou přestávku. 

3. Drogy ve škole - preventivní besedy, preventivní a intervenční programy v PPP, 
Sládkova 45, Brno. Možnost obrátit se o pomoc na ŠPP, možnost zakoupení testů 

v lékárnách. Upozornění na důsledky způsobené užíváním drog. Od 31. 5. 2017 
platnost nového zákona – možnost testování podezřelých žáku z požití drog pověřenou 
osobou vedením školy. 

4. Dne 12. 4. 2017 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno. 
5. Slavnostní vyřazení absolventů naší školy je naplánováno na 2. 6. 2017 ve Dvoraně 

školy. 
6. Dne 11. 4. 2017 se konají třídní schůzky . V tomto termínu bude probíhat MZ písemná 

práce z českého jazyka. 

7. Klasifikace a absence 4 ročníků se uzavírá dne 25. 4. 2017. Vysvědčení za II. pololetí 
se bude 4 ročníkům vydávat 28. 4. 2017. 

8. Maturující žáci, kteří jsou členy SRPD dostanou 100 Kč na občerstvení během 
maturitních zkoušek. Nádobí pro maturující třídy bude k dispozici a je ho dostatek. Žáci 
byli upozorněni, že se musí vhodně obléci na maturitní zkoušku (společenská událost). 

9. Ve škole pracuje ŠPP  - možno kdykoliv přijít s problémy. 
10.  Používání učebnic ve výuce – nutno pro orientaci v textu a jeho porozumění. 

Porozumění textu je součástí maturitní zkoušky z CJL. 
11. Dodržování školního řádu ohledně přezouvání žáků – nutno dodržovat. Dochází 

k poničení podlah v učebnách. 

12. Možnost výletů  přes ASK. Jsou povoleny vedením školy 2 pracovní dny (možno přiřadit 
k víkendu). 

13. Pro školní rok 2017/2018 bude vypracován nový školní řád. 
14. Pořádek v učebnách a prostorách školy. 
 



Dotazy a připomínky žáků: 

 

3L Sofková – možnost čipových karet na klíče. V první fázi voleny velké čipové karty na 
doporučení firmy. Žákyně upozorňuje na možnost ohnutí karty – jsou měkké. 

 
2A Vranovská – možnost výměnných pobytů. Jsou podporovány školou. 

 
3C Hasoňová – problémy s  Wi-fi a signálem v prostorách školy. Na problému pracuje 
Mgr. Cetl. 

 
 

 
 
 

 
V Brně dne 22. 3. 2017                      Zapsala: Mgr. Hana Kašparovská 


