
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 
 

Zápis z jednání Studentské rady s vedením školy 
5. října 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 
 
 
Studentská rada byla zahájena v 10.20 hodin. 
 
Body jednání: 

 
 Informace ředitelky školy 
 

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

2. Opakované upozornění na 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Škola každoročně organizuje vyřazování studentů – je to společenská událost, kterou 
studenti velmi kladně hodnotí. Pokud to bude možné, proběhne vyřazování 
v Mahenovém divadle. 

6. Maturitní okruhy jsou zveřejněny na webových stránkách školy a jsou závazné.  
Nelze je měnit. 

7. I žáci, kterým se nepodaří odmaturovat a byli členy SRPD po celé 4 roky studia, obdrží 
šperk.  

8. Výzva k tvorbě tabla.  
9. Pod ASK jsou organizovány zájmové kroužky. Účastnický roční poplatek je 100, - Kč. 
10. Plánované akce – Parlament, Pražský hrad 
11. Upozornění na nový dodatek ve školním řádu o kyberšikaně. 
12. Ve škole je vypnuto Wifi, bude opět zapnuto, ale hledají se nové způsoby jak ji obnovit. 

Wifi byla přetížena žáky, což znemožňovalo škole provádět různé důležité operace. 
13. Opětovné upozornění žáků na přezouvání ve škole. 
14. Nabídka stravování na SZŠ Grohova za nízkou cenu pro žáky. 
15. SRPD – informace o nákupu ze SRPD, poděkování všem členům SRPD za účast  

ve sdružení. 
16. Ve škole je školní poradenské pracoviště i schránka důvěry pro studenty. Školní 

poradenské pracoviště má nové telefonní číslo, které je zveřejněno na webových 
stránkách.  



17. 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 
 
3.B Vašulková – Bude škola organizovat autoškolu?   - Vedení školy zjistí zájemce. 
Zájemci se nahlásí do konce října 2016.  
3.B Vašulková – Můžeme v TEV chodit plavat? – Metodické sdružení TEV musí takovou 
akci naplánovat a podat žádost na vedení školy. 
3.L  Sofková – Můžeme na školní výlet na vodu? – Takový výlet je velmi náročný na 
bezpečnost žáků. Někteří žáci neumí plavat a nepřiznají tuto skutečnost, protože se 
stydí.  
 
 
 

Zapsala:  
Dne 5. 10. 2016 
Mgr. Pavla Zamykalová 


