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Příloha č. 2 – Vedení školy 
 

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 
 

Vedení školy 
 
Ředitelka školy:     PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. 
 
Zástupce ředitelky školy  
pro odborné předměty:    Mgr. Pavla Zamykalová 
 
Zástupce ředitelky školy 
pro všeobecné předměty:    Mgr. Simona Valošková 
 
Zástupce ředitelky školy 
pro praktické vyučování:    Mgr. Hana Kašparovská 
 
 
Výchovný poradce pro žáky:   PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. 
 
Školní speciální pedagog:    Mgr. Eva Matějková, Ph.D. 
 
Školní metodik prevence:    Mgr. Hana Kašparovská 
 
Kariérový poradce:     Mgr. Jana Soudková 
 
 
Pedagogický poradní sbor ředitelky školy: Ing., Bc. Kristina Hartmanová 
       Mgr. Jana Soudková 
       Mgr. Blanka Janiczková 
       Mgr. Jaroslav Mikyna 
       PhDr. Jiřina Svobodová 
       Mgr. Zuzana Bittnerová 
       Mgr. Tomáš Novotný 
       Mgr. Veronika Šmerková 
       PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D. 
       Mgr. Helena Šťastná 
       Mgr. Gabriela Vojkovská 
 
Adresa webových stránek SZŠ Brno,  
Jaselská, příspěvkové organizace:   www.szs-jaselska.cz 
 
 
 
 
 
v Brně dne 1. 9. 2016     PhDr. Jarmila Kelnarová, Phd., 
        ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, 
         Jaselská, příspěvkové organizace 
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Příloha č. 3 
 

 
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace                                           

 
 

PLÁN PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017  
 

1. Zpracování organizace školního roku 2016/2017 

2. Jmenování předsedů metodických sdružení pro školní rok 2016/2017 

3. Zpracování plánu činnosti Školního poradenského pracoviště  

4. Zpracování plánu činnosti Středoškolského klubu ASK ČR při SZŠ Brno, Jaselská, 
příspěvkové organizace (viz příloha) 

5. Doplnění Školního řádu pro školní rok 2016/2017 

6. Zpracování výroční zprávy za školní rok 2015/2016 pro odbor školství Jihomoravského kraje 

7. Zpracování autoevaluačního hodnocení školy za rok 2016/2017 

8. Zpracování statistických údajů pro státní instituce a úřady 

9. Organizace a příprava společné a profilové části maturitních zkoušek 

10. Zapojení žáků do sportovních aktivit – Adaptační den září 2016(sportovní areál Káčata), 
Vánoční laťka prosinec 2016, Středoškolský pohár v atletice září 2016, Přespolní běh říjen 
2016, Aerobik listopad 2016, Florbal leden 2017 

11. Přepracování a doplnění učebnic odborných předmětů – Psychologie a komunikace, 
Ošetřovatelství, Pečovatelství, Speciální pedagogika 

12. Aktivní účast na XII. ročníku Psychologické olympiády (únor – březen 2017) 

13. Den proti kouření listopad 2016 

14. Spolupráce s tiskem – MF Dnes  - Studenti čtou a píší noviny – MAFRA 

15. Literální soutěž v rámci předmětu Český jazyk a literatura 

16. Podpora mimoškolních aktivit studentů – organizace večerních divadelních představení 

17. Podpora charitativních akcí – V září světlušky září (září 2016),  

       Srdíčkové dny – pomoc vážně nemocným dětem (prosinec 2016), Český den proti  

       rakovině (květen 2017) 

18. Akce pořádané vedením školy: 

� Mezinárodní konference odborných učitelek SZŠ 

� Celostátní pracovní setkání učitelů První pomoci na SZŠ 

� Celostátní pracovní setkání učitelů Ošetřovatelství na SZŠ 

� Celostátní pracovní setkání učitelů Psychologie a komunikace na SZŠ 

� Celostátní pracovní setkání učitelů Výchovy ke zdraví na SZŠ 

� Účast na veletrhu Medical Fair Brno (podzim 2016) 

� Veletrh SŠ (podzim 2016) 

� Prezentace oborů školy v OC Olympia Brno – ve dnech 27. – 29. ledna 2017 

� Srovnávací testy v českém jazyce, anglickém, německém jazyce a  

      v matematice každý měsíc a grafické zpracování s uveřejněním na www školy 

� Metodicko – didaktické dny (listopad 2016, únor 2017) 
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� Den otevřených dveří (13. prosince 2016 a 5. ledna 2017) 

� Soutěž první pomoci 

• Pracovní setkání s učitelkami ČR k první pomoci (PP) 

• Školní kolo soutěže PP 

• XXII. ročník Celostátní soutěže první pomoci 12. a 13. června 2017 

� Lyžařský kurz 1. ročníků (leden, únor 2017 – dle klimatických podmínek) 

� Školní ples (31. března 2017) 

� Školní kolo soutěže „Moje nejzajímavější kasuistika“ (leden 2017) 

� Soutěž v Ošetřovatelství (Praha, březen 2017) 

� Sportovní kurzy pro 2. ročníky (květen, červen 2017) 

� Kulturní program pro zaměstnance, předvánoční a ke Dni učitelů 

� Vzdělávací zájezdy učitelů a žáků – Praha, Anglie, Rakousko, SRN 

� Vzdělávání učitelů dle nabídky VŠ, NCO NZO Brno (semináře, kurzy) 

� Vzdělávání výchovných poradců Školního poradenského pracoviště. 

� Projekt „Škola podporující zdraví“ 

� Pokračovat v projektu Excelence středních škol 

� Zapojit učitele do projektu ČŠI NIQES 

� Spolupráce s Centrem vzdělávání všem v rámci JMK 

� V souladu s protikorupční strategií zaslat zprávu na JMK odbor školství o plnění 

 
 
 
Brno  1. 9. 2016     PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.  
           ředitelka Střední zdravotnické školy Brno,  

Jaselská, příspěvkové organizace 
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Příloha č. 4 
 

       Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 
 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 
 
Začátek školního vyučování 1. září 2016 (čtvrtek) 
První pololetí bude ukončeno 31. ledna 2017 (úterý) 
Druhé pololetí bude ukončeno 30. června 2017 (pátek) 
Podzimní prázdniny připadnou na dny 26. října a 27. října 2016 (středa a čtvrtek) 
Státní svátek připadne na 28. září 2016 (středa), 28. října 2016 (pátek), 

17. listopadu 2016 (čtvrtek), 14. dubna 2017 
(pátek), 17. dubna 2017 (pondělí), 1. a 8. května 
2017 (pondělí) 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 
a skončí v úterý 3. ledna 2017 

Jednodenní pololetní prázdniny 3. února 2017 (pátek) 
Jarní prázdniny od 13. března 2017 do 19. března 2017 
Velikonoční prázdniny 13. dubna a 14. dubna 2016 (čtvrtek, pátek) 
Hlavní prázdniny od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017 
Plánované schůzky pedagogické rady 25. 8. 2016, 8. 11. 2016, 24. 1. 2017, 11. 4. 2017, 

27. 6. 2017, 30. 6. 2017 
Pohovorové hodiny nebo třídní schůzky budou 
od 16.00 do 17.30 hodin 

6. 9. 2016 (úterý), 8. 11. 2016, 10. 1. 2017,  
11. 4. 2017, 6. 6. 2017 

Školní ples 31. března 2017 (pátek) 
Den otevřených dveří na SZŠ Jaselská 7/9  13. prosince 2016, 5. ledna 2017 
Přihlášky žáků k maturitním zkouškám do 1. 12. 2016 pro jarní zkušební období MZ 

do 26. 6. 2017 pro podzimní zkušební období MZ 
Maturitní zkouška – společná část – didaktický 
test a písemná část (v jarním termínu) 

od 2. května do 15. května 2017 

Maturitní zkouška – společná část – ústní část 
(v jarním termínu) 

od 16. května do 10. června 2017 

Maturitní zkouška – profilová část (v jarním 
termínu) 

od 16. května do 10. června 2017 

Maturitní zkoušky praktické (v jarním termínu) se konají nejdříve od 1. dubna 2017 
Maturitní zkouška – společná část – didaktický 
test a písemná část (v podzimním termínu) 

od 1. září do 7. září 2016 

Maturitní zkouška – společná část – ústní část 
(v podzimním termínu) 

od 12. září do 20. září 2016 

Maturitní zkouška – profilová část (v podzimním 
termínu) 

od 1. září do 20. září 2016 

Termín odevzdání přihlášek ke studiu na 
SZŠ Jaselská 7/9: 

pro 4leté denní studium do 1. března 2017 

pro večerní pomaturitní formu studia  
do 1. března 2017 

Přijímací zkoušky na SZŠ Jaselská 7/9 do všech 
forem studia (denní, večerní, pomaturitní): 

od 12. dubna do 28. dubna 2017 

Mimořádné události ve školním roce 2015/2016 12. června a 13. června 2017 XXII. ročník 
Celostátní soutěže první pomoci  

Ve školním roce 2017/2018 začne vyučování 4. září 2017 (pondělí) 
 
Brno 1. 9. 2016      PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.  

                      ředitelka Střední zdravotnické školy Brno,           
      Jaselská, příspěvkové organizace 
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Příloha č. 5 – Školní řád 
 
Příloha č. 6 – Knihovní řád 
 
 

KNIHOVNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY BRNO, 
JASELSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Čl. 1 Poslání a činnost knihovny 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu §3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní 
zákon) a je zřízena za účelem poskytování knihovnických a informačních služeb. 

 

Čl. 2 Služby školní knihovny 

Knihovna poskytuje základní služby bezplatně. Za reprografické služby účtuje 
knihovna poplatky uvedené v příloze. 

 

2. UŽIVATELÉ A ČTENÁŘI KNIHOVNY 

 

Čl. 3 Registrace čtenáře 

Knihovna  poskytuje  služby  jen  těm  uživatelům,  kteří  jsou  registrováni.  Registrace  
je prováděna bezplatně na základě předložení občanského průkazu. 

Zaměstnanci ve zkušební době nemají nárok na žádnou výpůjčku. 

 

Čl. 4 Povinnosti čtenářů 

1. Zaregistrováním do automatizovaného knihovního systému a prostudováním 
knihovního řádu se čtenář zavazuje plnit jeho ustanovení a pokyny 
pracovníků knihovny. Dále je povinen ohlásit změnu jména, bydliště, 
přerušení studia nebo ukončení pracovního poměru. 

2. Čtenář se při každém půjčování prokazuje svým studijním průkazem. 

 

Osobní údaje o čtenáři budou uchovány pouze pro dobu trvání jeho registrace, po 
jejím ukončení budou data likvidována. 
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3. VÝPŮJČNÍ ŘÁD 

 

Čl. 5 Způsoby půjčování 

1. Mimo knihovnu se zásadně nepůjčují knihovní jednotky: 

a) archivní exempláře; 

b) díla, která jsou potřebná k dennímu provozu knihovny (díla zařazená 
do příruční knihovny, encyklopedie apod.). 

2. Čtenáři (žákovi) může být půjčeno současně nejvýše 10 knihovních 
jednotek, u zaměstnanců SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace, je tento 
počet neomezen. Uživatel nesmí půjčovat vypůjčený dokument dalším 
osobám a ručí za něj po celou dobu výpůjčky. 

 

Čl. 6 Výpůjční lhůty 

1. Beletrie se půjčuje na dobu 1 měsíc s možností prodloužení (maximálně 
2x), pokud knihovník neurčí jinak. 

2. Odborná literatura na dobu jednoho 

pololetí s možností prodloužení o další 

pololetí.Periodické dokumenty se půjčují na 7 dní. 

Termíny vracení výpůjček před ukončením školního 

roku 

Pedagog, 1. ročník, 2. ročník    - do 15. 6. 

3. ročník                                    -  do 15. 5. 

   Maturitní ročník                     -  do 30. 4. 

 

Čl. 7 Pořádková opatření 

 

1. Nevrátí-li čtenář vypůjčené knihy včas, knihovna mu účtuje poplatky z 
prodlení (viz poplatky a náhrady). Povinnost platit poplatek z prodlení nastává 
dne, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Toto opatření se 
týká pouze žáků SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace. 

2. Čtenář je povinen zacházet s vypůjčenými knihami a časopisy šetrně a ukládat 
je na vyhrazené místo. Zjištěné poškození materiálu ihned ohlásí knihovníkovi, 
jinak se vystavuje nebezpečí, že bude poškozený výtisk hradit za předešlého 
čtenáře. 

3. Za ztracenou nebo poškozenou knihovní jednotku je požadována náhrada: 

a) kniha téhož vydání; 

b) uhrazení nákladů za pořízení fotokopie a vazby; 

c) stejný periodický dokument; 
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d) současná cena periodika. 

4. Jestliže čtenář na výzvu nebo upomínku knihovny nevrátí knihovní jednotku, 
bude se její vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčené knihovní 
jednotky právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu  
za náklady spojené s přípravou právního vymáhání. Do vypořádání 
pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování dalších služeb 
a zablokovat mu jeho účet. 

5. Čtenáři jsou povinni chodit do knihovny bez svrchního oděvu (kabáty, 
bundy apod.), zavazadel a řádně přezuti. V prostoru knihovny není dovoleno jíst 
a pít. 

6. Porušování knihovního řádu má za následek vyloučení z řad čtenářů. 

 

4. ŘÁD STUDOVNY 

 

Studovna slouží čtenářům ke studiu nebo k četbě. Čtenáři mohou využívat odborné 
encyklopedie, naučné slovníky, odborná periodika apod. U knihovníka si mohou 
vyžádat periodika: Lékařské listy, Zdravotnické noviny, Onkologická péče, Učitelské 
noviny, Sestra, Psychologie. 

 

Čl. 8   Práva a povinnosti uživatelů ve studovně SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace: 

1. Studovnu může využívat max. 6 uživatelů. 

2. Uživatel má právo prezenčně studovat ve studovně díla z knihovního fondu SZŠ. 

3. Uživatel  má  právo  užívat  ve  studovně  volně  přístupné  fondy včetně  
novinek a periodik. 

4. Z volně přístupného fondu smí vyjmout jen ta díla, která právě potřebuje, 
a po prostudování je předá knihovníkovi. 

5. Uživatel nemá právo vynášet z vyhrazených prostor studovny dokumenty 
určené k prezenčnímu půjčování. 

6. Návštěvníci  knihovny  jsou  povinni  se  chovat  tiše  a ohleduplně  
k ostatním návštěvníkům studovny a uposlechnout pokynů odborného 
pracovníka knihovny. 

7.  

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Čl. 9 Rozsah knihovního řádu, vydání a změny knihovního řádu 

1. Čtenáři  a uživatelé  mohou  podávat  stížnosti  a připomínky k činnosti  
knihovny písemně nebo ústně pracovníkovi knihovny. 

2. Jakékoliv změny v knihovním řádu a jeho nedílné součásti („poplatky a 
náhrady“) podléhají schválení ředitelky SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková 
organizace. 
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Čl. 10 Účinnost knihovního řádu 

Knihovní  řád  nabývá  účinnosti dne  1. 9. 2015.  Současně  pozbývá  platnost  dosavadní 
knihovní řád ze dne 1. 9. 2009. 

 


