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ZÁPIS ZE STUDENSKÉ RADY DNE 3. 11. 2016 
 

 
 
Místo konání:  SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace, sborovna 
 
Datum:   3. 11. 2016  
 
Přítomni:   viz prezenční listina 
  
Hosté:   PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. – ředitelka školy 

Mgr. Hana Kašparovská – školní metodik prevence, zástupkyně 
ředitelky školy pro praktické vyučování 

 
 

1. Od 3. 11. 2016 Studentská rada přejmenována na Studentský parlament. Nutno zvolit 
předsedy Studentského parlamentu. Žáci navrhnou vhodné kandidáty do 8. 11. 2016 
do 12 hodin. Následně bude svolán Studentský parlament a vybrán zástupce 
(předseda) z navrhovaných. 

2. Platba SRPD – opakovaně žákům vysvětleno, na jaké účely jsou používány finance ze 
SRPD – technika, knihy, pro 4. ročníky (vstupné na ples SRPD, výzdoba, šperky, 
pronájem sálu….). 

3. Setkání vedení školy se zástupci žáků, které se uskuteční 15. 11. 2016 v 10:20 ve 
Dvoraně školy. 

4. Nutnost přezouvání – uvedeno ve školním řádu. Nutnost přezouvání z důvodu 
následného poškození podlah v učebnách. Bude kontrolováno. 

5. Vstupenky na ples SRPD již v prodeji od 1. 11. 2016. Žáci 4. ročníků mohou 
přednostně vstupenky na ples zakoupit do 15. 11. 2016. Následně budou vstupenky 
uvolněny do volného prodeje. 

6. Srovnávací testy – výsledky testů jsou podprůměrné. Znovu nutno zvážit volbu 
předmětů k společné části MZ. 

 
4C (Sedláčková Veronika) – Ve třídě žáci ukrajinské národnosti, možnost maturovat 
z ruského jazyka ve společné části MZ? Není možné, není splněna hodinová dotace na 
výuku ruského jazyka. 
1A (Táborská Nela) -  Možnost výuky ruského jazyka od 1. ročníku. Žáci dodají počty 
žáků, kteří mají zájem o ruský jazyk. Týká se prvních ročníků. 
3B (Vašulková Hana) – Mnoho učiva v německém jazyce, těžké pro žáky, kteří jsou 
začátečníci. Možnost rozdělení třídy na začínající a pokročilé. 

 
7. Exkurze a poznávací zájezdy – školou podporované. Žáci poučeni, že pokud se 

přihlásí na exkurzi a podobně, nutné najít náhradníka. Zájezdy objednávat až po 



zaplacení žáků. Někdy doplácejí nedoplatky vyučující ze svých peněz. Jinak 
významné pro výuku – zkušenosti, poznávání. 

8. Pozdní příchody –  není možné chodit pozdě do výuky viz. školní řád. 
9. Výuka tělesné výuky – časté omlouvání z tělesné výchovy. 
10. Používání mobilních telefonů – nesmí být používány ve výuce. Nutno dodržovat 

školní řád. Opakované stížnosti na používání mobilních telefonů ve výuce. 
 

 
Diskuse: 
1VB (Kolena Matrin) – používání mobilních telefonů se týká i večerního studia. 
 
4S (Blažková Veronika) – rychlý informační systém, není možno číst informace. 
Situaci bude řešit ing. Grepl. 
 
3S (Coufal Jakub) – chválí výuku Halliwickovu metodu. Žáci rozděleni na dvě 
skupiny (po 8 žácích). Není možné pro celou třídu? Celkem ve třídě 16 žáků. 
 
1L (Kříž Jakub) – dotaz o možnosti prezentace školy na ZŠ žákem naší školy. 
Domluvit s Mgr. Soudkovou, která je kariérní poradce a organizace  prezentace školy 
je v její kompetenci. 
 
3C (Hasoňová Kateřina) – na WC v šatně tělesné výchovy chybí sedátko. Často také 
není k dispozici toaletní papír, mýdlo a ubrousky. Vše zapsáno v modré knize u 
vrátnice. 
 
2L (Bažantová Saša) – dotaz týkající se wi-fi . Není přístupná pro žáky, velké přetížení 
sítě a vznikají komplikace s internetem pro vyučující a možností používání SASu. 
Posílení sítě zajišťuje  Mgr. Václav Cetl. 
 
4L (Marek Tomáš)  - možnost MZ z anglického jazyka v profilové části (místo jiného 
předmětu) – ve vyšší obtížnosti. Není možné, MZ jsou již vyhlášené a není možnost 
změny. 
Nutnost nošení dokladu o zaplacení SRPD – je možno dohledat ve výpisu účtu. Nošení 
dokladu ale zjednodušší evidenci placení SRPD TU a má přehled. 
 
1VB (Kolena Martin) – chválí školu a výuku ve škole. Dotaz ohledně drobných 4 
naušnic  -  problém ve výuce OSN. V dodatku nejsou drobné náušnice překážkou. 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 3. 11. 2016    Zapsala: Mgr. Hana Kašparovská
           
     
 
 

 
 


