
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 
 

Zápis z jednání Studentské rady s vedením školy 
15. září 2016 

 
Přítomni : 
 
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.                  ředitelka Střední zdravotnické školy 
Mgr. Pavla Zamykalová                             zástupce ředitelky školy pro odborné předměty 
 
Žáci tříd: 1A, 1B, 1C, 1S, 1L,  2A, 2B, 2C, 2L, 2S, 3A,  3S, 3C, 3L, 4.A, 4.B. 4.C, 4.L 
 
Nepřítomni : zástupce třídy 1Va, 1Vb, 2V, 3V, 4S , 3B 
 
 
Studentská rada byla zahájena v 10.20 hodin. 
 
Body jednání: 

 
 Informace ředitelky školy 
 

1. Školní řád na školní rok 2016/2017 a dodatek školního řádu č. 1, 2. – zákaz kouření, 
komisionální zkoušky (ústní přezkoušení a standardizovaný test). 

2. Upozornění na docházku do vyučování – absence 20%, upozornění na praktické 
odborné předměty. 

3. Srovnávací testy pro 4. ročníky z maturitních předmětů – jsou důležité a jsou podmínkou 
připuštění k maturitě, budou zahrnuty do klasifikace z předmětu a do absence. 

4. 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. 

5. Opakované připomenutí konání školního plesu – 30. 3. 2017. Prodej vstupenek bude 
zahájen 1. 11. 2016. Do 15. 11. 2016 bude prodej vstupenek upřednostněn pro 
maturující ročníky, kteří se na plese šerpují. Upozornění na společenský oděv a 
společenské chování. 

6. 4. ročníky budou organizovat stužkovací večírky – loga na stužkách musí být předem 
schváleny vedením školy, aby na stužkách nebyly hanlivé nápisy.  

7. Třídní tablo – škola si tabla tříd fotí a zakládá, je to i pěkná vzpomínka pro studenty 
8. Škola každoročně organizuje vyřazování studentů – je to společenská událost, kterou 

studenti velmi kladně hodnotí. Pokud to bude možné, proběhne vyřazování 
v Mahenovém divadle. 

9. Všichni žáci byli upozornění na společenské chování ve škole – zdravit všechny 
zaměstnance školy, nezapomínat se přezouvat. 

10. SRPD – informace o nákupu ze SRPD, poděkování všem členům SRPD za účast ve 
sdružení. 

11. Pozor na šikanu ve škole, ve škole je školní poradenské pracoviště i schránka důvěry 
pro studenty. Ovšem anonymy vedení školy řešit nebude, protože pak nelze 
konkretizovat vzniklý problém. Vedení se zaručuje mlčenlivostí, zdroj informací 
nezveřejní. 

12. Školní výlety – třídy mají možnost jet na 2 pracovní dny na školní výlet. Školní výlety se 
organizují přes ASK.  

 
                                       
 



 
Dotazy a p řipomínky žák ů 

 
1A Táborská – U sk říněk na boty je málo místa o p řestávkách a hlavn ě v dob ě 
odchodu žák ů ze školy.  – Škola větší kapacitu nemá, ale v prostoru skříněk se mají 
žáci zdržovat hlavně při příchodu do školy a odchodu ze školy, skříňky neslouží 
k odkládání učebnic a kabátů, na kabáty jsou vymezeny šatní skříně ve třídách. 
 
4.L Marek – Budou maturanti mít na plese fotokoutek?  – Ano, je to možné, škole 
maturanty fotografuje a žáci si mohou zorganizovat skupinky na focení. 
   - V malé šatně u posilovny je velký nepořádek. – Děkujeme za upozornění, 
                   prověříme, ale studenti si také musí po sobě uklízet. 
 
2.A Vranovská – Mohou se žák ům v Sasu zobrazit procenta absencí, které se 
zobrazují u čitelům?  – Studenti především mají chybět ve škole minimálně a mají se  
co nejvíce dostavovat ke vzdělávání. Žáci mají možnost si matematicky svou účast 
v předmětu vypočítat. Absence nesmí přesáhnout  20%. 
 
2.L – Baxantová – Máme zájem jet na vícedenní lyža řský zájezd.  – Škola umožňuje 
studentům vyjet na LVK na 4 dny (2 pracovní dny a víkend). Učitelé tento zájezd 
každoročně organizují, ale před odjezdem se studenti odhlašují a pak je problém zaplatit 
autobus. Také je problém LVK zajistit s velkým předstihem kvůli počasí, nemusí být 
sníh. 
 
3.L – Sovková – Byla by možnost ve škole t řídit odpad?  – Tato možnost ve škole už 
byla, ale byl problém s odvozem odpadu.  
 
 
 

Zapsala:  
Dne 15. 9. 2016 
Mgr. Pavla Zamykalová 


