
Studentský parlament dne 10. 11. 2017  

Účastníci: 

PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. 

Mgr. Hana Kašparovská 

Mgr.  Pavla Zamykalová 

Mgr. Simona Valošková 

Zástupci jednotlivých tříd – viz. prezenční listina 

1. Úvodní slovo ředitelky školy 

2. Přihlášky 4. ročníků k MZ v jarním termínu nutno podat nejpozději 1. 12. 2017. 

Žáci s SPU musí dodat vyjádření PPP ohledně podpůrných opatření, na které 

mají nárok. 

3. V měsíci říjnu 2017 proběhly srovnávací testy ve 4. ročnících. S výsledky 

jednotlivých tříd byli žáci seznámeni. 

4. Ředitelka školy informovala žáky o stížnosti rodičů některých tříd, která byla 

předána paní ředitelce na širším výboru SRPD dne 7. 11. 2017 v 16 hodin 

zástupkyní třídy 3C. 

Seznámení žáků s jednotlivými body stížnosti: 

- 20% absence žáků z výuky –  naše škola je škola odborná. Žáci si musí 

během studia osvojit provádění jednotlivých výkonů, které není možno si 

osvojit samostudiem. Nastavení hranice a dodržování je doporučeno ČŠI. 

Klasifikaci uzavírají vyučující, kteří jsou odpovědni za vědomosti žáků a 

mají právo rozhodnout o klasifikaci žáka. 

- Žáci nemohou chodit na odbornou praxi nemocní, protože mohou nakazit 

klienty zdravotnických zařízení a personál. 

- Žáci byli seznámeni s autoevaulvací, která proběhla v měsíci září 2017. 

- Do schránky důvěry nelze vhazovat anonymnístížnosti, následně se pak 

špatně řeší. Žáci byli znovu poučení, že autor stížnosti zůstává 

v anonymitě. 2A Táborská – vyjádřila názor, že i anonym se dá řešit. Znovu 

vysvětleno, že anonymi se opravdu špatně řeší (není nic konkrétního). 

- Exkurze ve škole jsou povinné z odborných předmětů i všeobecných. 

Jejich seznam bude uložen na webových stránkách školy. Vyučující mohou 

i v rámci předmětů OSN a PKL realizovat miniexkurze podle možností 

zdravotnických a sociálních zařízení.  

- Výhody a fungování ASK ČR ve škole – poplatek 100 Kč na žáka a školní 

rok. Žáci pak mohou navštěvovat kroužky v rámci ASK, účastnit se 

poznávacích zájezdů (cena na 1 den se odvíjí od dotace). Pedagog, který 

se poznávacího zájezdu účastní si vybírá dovolenou. Pokud nemá zájem 



třídní učitel, může jet i jiný pedagog. 1B Vrablík se dotazuje na lyžařský 

výcvik. Informace podá předsedkyně metodického sdružení TV Mgr. 

Zuzana Horynová. 2A Táborská – dotaz se týká projektu ERASMUS +. Má 

na starost Mgr. Kašparovská. Bude fungovat od září 2018 (po schválení 

projektu). 

5. Dne 7. 11. 2017 v širším výboru SRPD vznesen dotaz týkající se používání 

mikrovlnné trouby. Byla pověřena Mgr. Valošková, která má zaslat dopis na 

hygienickou stanici a zjistit její stanovisko. Následně by byla mikrovlnná trouba 

umístěna v klubovně (č. 30). Musí být vytvořen provozní řád, kde budou 

určena přesná pravidla pro její použití (jaké potraviny, pořádek a čistota 

apod.). Může se objevit problém se zatížením elektrické sítě.  

6. 3C Niederlová položila dotaz o využití dalšího automatu na kávu. Je již 

objednán, čeká se na dodání. 

7. 4B Vašulková – dotaz se týká zakoupení lístků na ples. Nelze stihnout o velké 

přestávce. Odpovídá paní Gardoňová, že některé třídy dodaly seznam žáků a 

počet lístků. Jsou zamluvené a žáci postupně nakupují. Žáci 4A ještě nekoupili 

žádný lístek na ples SRPD. 

8. Zástupce třídy 1C – dotaz ohledně počtu odpadkových košů na chodbách. 

Bude zvýšen počet. 

9. Zástupci žáků si promyslí ve svých třídách možnost prodloužení přestávek od 

II. pololetí. Budou tázání na setkání studentů s vedením školy při příležitosti 

státního svátku - Dne boje za svobodu a demokracii, který se uskuteční dne 

16. 11. 2017 ve Dvoraně školy v 8 hodin. 

10. Žáci mohou navštěvovat jídelnu na Grohové a Gorkého. V II. pololetí budou 

provedeny úpravy v rozvrhu, které se budou konkrétně týkat přestávek (času 

trvání). 2B Synek – dne 3. 11. 2017 pracovnice jídelny nechtěly vydat oběd 

žákům před půl třetí, tedy v době výdeje. Oběd nakonec  byl vydán. Se 

stejným problémem se setkali i ve třídě 3C. 2A Táborská vznesla dotaz, zda je 

možné ohřát bagety v kantýně. Tato možnost zde je. 

11. Nutnost dodržování pravidel BOZP a PO na pracovištích. Pokud žák poruší 

tato pravidla, nebude úraz odškodněn pojišťovnou. 

12. 3C Niederlová – tiskárna na chodbě školy, která bude sloužit pro kopírování 

žáků. Z prostředků SRPD bude zakoupena nová kopírka, která bude umístěna 

ve sborovně. Bude sloužit ke kopírování srovnávacích testů. Žáci mohou 

kopírovat po domluvě s třídním učitelem. Na chodbě již v minulosti byla a žáci 

ji poničily i její okolí. 

13. Projekt Mléko do škol – žáci byli požádáni Mgr. Zamykalovou o předání 

informace všem žákům ve třídě. Informace se týká vyhazování obalů od 

mléka. Nelze házet nedopité mléka do odpadkových košů. Mgr. Zamykalová 

odpověděla i na dotaz ohledně dalšího sortimentu (pribináček, tavený sýr …). 

Ten však má krátkou záruční dobu, uskladnit lze jen v lednici. Nejsou zde 

místa pro uložení. 



14.  Fotokoutek na plese SRPD – bude probíhat jednání s vedením hotelu 

Voroněž. Bude vznesen dotaz ohledně instalace fotokoutku. 

 

 

 

V Brně 10. 11. 2017 

Zapsala: Mgr. Hana Kašparovská 


