
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 
 

Zápis z jednání Studentského parlamentu s vedením školy 
22. 2.  2017 

 
Přítomni: 

 
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.                  ředitelka Střední zdravotnické školy 
Mgr. Hana Kašparovská                             metodik prevence 

 
Žáci tříd: 1A, 1B, 1C, 1S, 1L,  2A, 2B, 2C, 2L, 2S, 3A, 3B, 3C, 3S, 3L, 4.A, 4.B, 4.C, 4.L 

       1V, 1VB, 2V, 3V, 4V, 5V 
 

Studentský parlament byl zahájen v 10.20 hodin. 
 
Body jednání: 

 
 Informace ředitelky školy 
 

1. Konání školního plesu SRPD dne 31. 3. 2017. ZástupcI tříd seznámení s výší ceny za 
pronájem prostor hotelu Voroněž, která je 50 000,-. Slavnostní  zahájení  plesu je  v 19 

hodin. Zástupci třetích ročníků projevili přání konání plesu v příštím školním v hotelu 
Voroněž. Paní ředitelka upozornila na možné zdražení pronájmu prostor hotelu 
Voroněž. 

2. Drogy ve škole - preventivní besedy, preventivní a intervenční programy v PPP, 
Sládkova 45, Brno. Možnost obrátit se o pomoc na ŠPP, možnost zakoupení testů 

v lékárnách. Upozornění na důsledky způsobené užíváním drog.  
3. 4. ročníky a 5V upozorněny, že do MZ zbývá 28 dní. 
4. Schránka důvěry – možno dávat podněty. 

5. Upozornění na Školní řád – absence 20%, dodatečné zkoušky za II. pololetí formou 
standardizovaného testu a zkoušení před tříčlennou komisí. 

6. Školní kolo soutěže první pomoci proběhne 29. 3. 2017. 
7. XXII. Ročník celostátní soutěže první pomoci proběhne ve dnech 12. – 13. 6. 2017 – 

pomoc při organizaci, sponzorské dary. 

8. Dne 12. 4. 2017 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno. 
9. Dne 28. 2. 2017 proběhne celostátní konference na téma: „Vyšetřovací metody 

z pohledu sestry“. 
10. Dne 9. 3. 2017 proběhne celostátní konference na téma: „Specifika sociální práce 

s klienty s mentálním postižením a sociálním znevýhodnění“. 

11. Dne 11. 4. 2017 se konají třídní schůzky . V tomto termínu bude probíhat MZ písemná 
práce z českého jazyka. 

12. Dne 11. 4. 2017 jsou plánované exkurze z důvodu přijímacího řízení. 
13. Ve škole pracuje ŠPP  - možno kdykoliv přijít s problémy. 
14. Otáčedla u vchodu do školy – z bezpečnostních důvodů. 

15. Pánské toalety v suterénu – jen pánské. Ma toaletách není možno kouřit (porušení 
školního řádu) a jsou pouze pánské. 

 
 
Dotazy a připomínky žáků 

 
5V p. Brtevníková – dotaz na rozpis MZ dne 11. 4. 2017. Rozpis bude k dispozici 

v informačním systému a u třídních učitelů. 
 
 



3S ž. Coufal – sloučení skupin v ANJ od druhého pololetí. Sloučení z důvodu 

finančních. Ve třídě poze 17 žáků. 
 
3B   ž. Vašulková – dotaz na Mgr. Šmerkovou, která půjde na konci školního roku na 

MD. Kdo bude vyučovat český jazyk v příštím školním roce v jejich třídě (maturitní 
ročník).  

 
 
 

 
 

 
Dne 22. 2. 2017                       Zapsala: Mgr. Hana Kašparovská 


