
Zápis z jednání Studentského parlamentu 

(dodatek k zápisu z jednání širšího výboru SRPD ze dne 6. 6. 2017) 

 

Datum. 30. 5. 2017 

Místo konání: Sborovna, Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 

Přítomni:  PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., 

viz prezenční listina 

 

18. Příští školní rok bude škola slavit 70. let, k této příležitosti bude vydán Almanach, který si 
budou moci žáci, rodiče za předem stanovený poplatek zakoupit. 

19. Vlak 2017 – Dne 19. 6. 2017 bude ve Dvoraně školy školení žáků, kteří se zúčastní této 
akce. 

20. Diskuse 

• Slavnostní vystoupení našich absolventů je každoročně ve Dvoraně školy bez rodičů. 
Je možnost zajistit vystoupení v Mahenově divadle 
negativa: příliš drahé 
pozitiva: velmi slavnostní událost 
žáci se vyjadřují – je možné vzít celou školu, všichni žáci školy se mohou účastnit, 
vzhledem k slavnostní události, poplatek za divadlo by se lépe uhradil 

• Kříž Jakub, třída 2. L – informuje o zasedání České středoškolské unie v Praze.  
žáci z oboru zdravotnický asistent projevují zájem, aby se setkání účastnil i vybraný 
zástupce z jejich oboru. 

• Žákyně 3. B Hana Vašulková sděluje, že jim ne zcela vyhovuje přesně stanovený čas 
na přestávku ve výuce OSN. Jedná se o čas 9.30, více by jim vyhovoval čas v 9.00, 
vzhledem k harmonogramu práce na oddělení a prováděným výkonům. Situace bude 
ještě zvážena vedením školy po návštěvě pracoviště a konzultací s vyučující. 

• 3. L, Jakub Kříž – informuje, že od června budou rozsáhlé výluky. Žáci řeší rizika 
zpožděné dopravy. Ředitelka školy odpovídá, že v tomto případě platí nulová 
tolerance, vše je v rámci přípravy na život. V zaměstnání zaměstnanci taktéž nejsou 
tolerovány pozdní příchody z jakéhokoliv důvodu. 

• Dotaz: Je možnost v budoucnu platit v kantýně platební kartou? Tento dotaz bude 
předán vedoucí v kantýně. Žáci budou o výsledku informováni. 

• 1.VB – řeší stísněné prostory k převlékání ve FN Bohunice. Po jednání byla oslovena 
Bc. Hana Dokoupilová, pokusí se domluvit převlékání žáků na oddělení. 

 

___________________________ 

zapsala: Mgr., Bc. Jana Soudková 

 


