
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 
 

Zápis z jednání Studentského parlamentu s vedením školy 
25. ledna 2017 

 
Přítomni: 

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

 
Žáci tříd: 1A, 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 
 

Studentský parlament byl zahájen v 10.20 hodin. 
 
Body jednání: 

 
 Informace ředitelky školy 
 

1. Konání školního plesu – 31. 3. 2017. Prodej vstupenek probíhá. Upozornění na 
společenský oděv a společenské chování. Nákup cen do tomboly. 

2. 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. Natáčení ČT v naší 

škole na téma Drogy ve škole. 
3. 4. ročníky a 5V -  upozornění na délku II. pololetí (únor, březen, duben). Nutno se 

připravovat k MZ, pozor na absence. Zlepšení výsledků srovnávacích testů. 
4. Krádeže ve škole – pozor na věci, nedávat svoje věci do neuzamčených botníků a skříní 

ve třídách. Vše je nutno zamykat. Pokud žák zapomene klíč od botníku možno požádat 

o pomoc. p. Marholda. 
5. Nový rozvrh od II. pololetí – sledovat změny. 

6. Nová kopírka v knihovně – zakoupeno s prostředků SRPD. 
                                       
 

Dotazy a připomínky žáků 
 

5V p. Brtevníková – dotaz ohledně programu plesu SRPD. Program má na starosti Mgr. 

Vilímová (momentálně na PN). Budou žáci včas obeznámeni. 
 
4A ž. Tauvinkl – provoz knihovny. Provoz knihovny omezen z důvodu PN Mgr. 

Šmerkové. 

 
3S ž. Coufal – přístup na WiFi . Přivolán Ing. Grepl, který vysvětlil žákům situaci  - 

přetížení připojení. Nutno zajistit rychlejší připojení. Bude vyřešeno během měsíce 

února. 
 

1VB ž. Hrubá – systém vzdělávání zdravotnických pracovníků v ČR – systém 4 + 1, 

další vzdělávání na VOŠ nebo VŠ, praktická sestra. 
 

 
 

Dne 25. 1. 2017                       Zapsala: Mgr. Hana Kašparovská 


