
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 
 

Zápis z jednání Studentského parlamentu s vedením školy 
20. 4.  2017 

 
Přítomni: 

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

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

       4.C, 4.L, 1.Vb 
 
Nepřítomní žáci třídy 1.V, 2.V, 3.V, 4.V, 5.V 
 

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

 

 Informace ředitelky školy 
 

1. Konání školního plesu SRPD dne 23. 3. 2018. Zástupci tříd seznámení s výší ceny za 
pronájem prostor hotelu Voroněž, která bude v příštím roce 55 000,-. Žádost ředitelky 
školy týkající se živé hudby, která by mohla vystupovat na plese (zda má možnost 

někdo zajistit). Skupina, která vystupovala letos v březnu má již termín na příští rok 
obsazený. 

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. Od 31. 5. 2017 

platnost nového zákona – možnost testování podezřelých žáku z požití drog pověřenou 
osobou vedením školy. 

3. Slavnostní vyřazení absolventů naší školy je naplánováno na 2. 6. 2017 v 9 hodin  ve 
Dvoraně školy. Kdo neuspěje u maturitních zkoušek a je členem SRPD, vyzvedne si 
v ředitelně školy šperk. 

4. Klasifikace a absence žáků 4. ročníků se uzavírá dne 25. 4. 2017 do 12 hodin. 
Vysvědčení za II. pololetí se bude žákům 4. ročníků vydávat 28. 4. 2017. Možnost 

„posledního zvonění“ – vhodné chování v ulicích Brna, nepoužívat uniformy. 
5. 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). 
6. Dodržování školního řádu ohledně přezouvání žáků – nutno dodržovat. Dochází 

k poničení podlah v učebnách. 
7. Rozpis maturitních zkoušek je již k dispozici. Pokud koliduje datum přijímacích zkoušek 

na VŠ a ústní maturitní zkoušky lze upravit dle domluvy s třídním učitelem. Pokud se 

někdo z žáků nemůže dostavit k maturitní zkoušce nutno doložit potvrzení od lékaře do 
tří dnů. 

8. Příspěvek SRPD na příští školní rok 2017/2018 bude opět 1000 Kč. Bylo odsouhlaseno 
na výboru SRPD. 

9. Dne 24. 4. 2017 se koná v Praze setkání zástupců studentských parlamentů 

jednotlivých středních škol. Za naší školu se zúčastní žák třídy 1.L Jakub Kříž. Zástupci 
mohou předat své dotazy, které pak bude Jakub Kříž prezentovat na celostátním 

setkání. 
10. Zápis z výboru SRPD bude k dispozici v informačním systému. 



11. Dne 18. 4. 2017 proběhlo focení tříd. Fotografie budou využity v Almanachu, který bude 

vydán v rámci oslav 70 let od založení naší školy. Fotografie si mohou pak zakoupit i 
žáci. Zástupci tříd zjistí zájem v jednotlivých třídách o fotografie tříd a Almanach školy – 
nutné pro počet výtisků. 

12. Ředitelka školy poděkovala všem žákům, kteří přispívají do školního časopisu Jaselský 
kurýr.  

13. Žáci byli seznámeni s akcí JmK „Vlak 2017“. Jde o taktické cvičení složek IZS. Z naší 
školy se cvičení zúčastní 65 žáků jako figuranti. Celá akce proběhne 21. 6. 2017. 
Proběhne v následujícím týdnu schůzka s žáky,kteří se akce zúčastní. Další informace 

pak budou k dispozici v informačním systému školy. 
14. Ve dnech 12. – 13. 6. 2017 proběhne na naší škole XXII. ročník Celostátní soutěže 

první pomoci. 
15. Akce, účast v soutěžích, exkurze je nutno hlásit nejpozději 14 dní dopředu. Musí být 

schváleno vedením školy. 

16. Vztahy ve třídě, nedorozumění s třídním učitelem – nutnost respektu, řídit se školním 
řádem a dodržovat pravidla slušného chování. 

17. Ředitelka školy opakovaně upozorňuje, že nebude povolovat opakování ročníku. 
 
 
Dotazy a připomínky žáků: 

 

1.S   Štěpánková – dotaz se týká volné hodiny od 10.40 – 11.25. Žádost o úpravu  
    rozvrhu. Další dotaz se týkal SASu – špatné zadání pedagogů (odučená  
    hodina, odborný zástup nebo suplovaná) má vliv na počet hodin a následné  

    ovlivnění procent absence. Připomínka bude předána Mgr. Valoškové. 
 

2.B   Knotek - dotaz se týká volné hodiny od 10.40 – 11.25. Žádost o úpravu  
     rozvrhu. 
 

1.B   Porubková - dotaz se týká volné hodiny od 10.40 – 11.25. Žádost o úpravu  
     rozvrhu. 

 
2.C  Niederlová – dotaz se týkal možnosti zřízení toalety pro chlapce v 1. nebo 2.  
   poschodí. Počet toalet ve škole se řídí počtem dívek a hochů. Chlapci mají toalety  

   v suterénu školy a ve třetím poschodí. 
 

3.B   Vašulková – dotaz se týkal absence žáků na souvislé měsíční praxi v nemocnici. 
    v době Celostátní soutěže první pomoci. V tyto dny bude odborná praxe   
    v nemocnicích zrušena. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

V Brně dne 20. 4. 2017                      Zapsala: Mgr. Hana Kašparovská 


