
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace        

 

Zápis ze školního parlamentu 

Datum konání: 13. května 2019 od 13.20 hodin 

Učebna č: 37 

Přítomni: Mgr. Jana Váňová, zástupkyně ředitelky školy 

Koordinátoři Školního parlamentu: Ing. et Bc. Kristina Hartmanová 

Přítomní žáci: viz prezenční listina  

 

Sdělení paní ředitelky PhDr. Zuzany Číkové: 

 Poslední zvonění pro budoucí 4. ročníky ve školním roce 2019/20 – jinak koncipováno, žáci 

3. ročníků promyslet program (vystoupení). Bližší informace viz příští školní rok. 

 Maturitní zkoušky – probíhat ve škole od 17. 5. do 30. 5. 2019 v učebnách 47, 58, 59. Učebny 53, 

54 k dispozici pro občerstvení maturitní komise, žáků. Vedení školy prosí během maturitních 

zkoušek o dodržování klidu ve druhém patře, chovat se slušně, nezdržovat se dlouhodobě 

v prostorách druhého patra, sledovat změny rozvrhu. 

 Obhajoby maturitních prací, oboru ZL – 17. 5. a 20. 5. 2019. 

 Soutěž první pomoci – 10.–11. 6. 2019. Zapojeni první i druhé ročníky (účast na organizaci, 

hostesky, figuranti, úklid pomůcek atd.). 3. ročník – souvislá měsíční praxe, pouze někteří zapojeni 

do soutěže PP. 

 Učit se – připravovat se do výuky, psát písemné testy, blíží se uzavírání klasifikace. 

 Třídní schůzky SRPD – 4. 6. 2019 od 16. 00 do 17.30 hodin. Od 15. 00 hodin širší výbor SRPD. 

 Volby do školské rady proběhnou 4. 6. 2019. 

 Paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková děkuje za organizaci a realizaci voleb do Evropského 

parlamentu. 

 Školní výlet – maximálně 2 dny z výuky, přes ASK, dodržovat školní řád (dbát pokynů 

vyučujících). 

 Školní řád – probíhá revize školního řádu pro školní rok 2019/2020. 

 Připraveno ŠVP pro praktickou sestru – žádost o změnu oboru vzdělávání mohou podepisovat 

rodiče 1. ročníků oboru ZA, již v rámci třídních schůzek 4. 6. 2019. 

 Maturitní práce pro ZL 3. L byly zveřejněny, žáci si vylosovali pořadí, proběhl první seminář. 

 Souvislá měsíční praxe v červnu pro 3. ročníky ZA, SČ – uzavřené známky do konce května, 

kromě OSN, PKL, červnová praxe se započítává do OSN (dodržování BOZP během měsíční praxe, 



zaměřit se na organizaci práce, na praktické výkony, být aktivní atd.). V případě nemoci omluvit se 

třídnímu učiteli, na oddělení. Lékaře, autoškoly a jiné aktivity vyřizovat mimo rozpis služeb. 

 Stáž Berlín – 4 žáci (2 žáci ZA 3. A, 2 žáci ZA 3. B, původně 2 žáci ze sociální činnosti – nikdo 

neměl zájem) naší školy se zúčastní stáže v měsíci červnu 2019 ve zdravotnickém zařízení 

v Berlíně na 14 dnů s pedagogickým doprovodem (první týden – Mgr. Blanka Petříková, druhý 

týden – Mgr. Martina Cahová). 

 ANJ – rozdělení žáků do skupin podle úrovně znalostí – diskriminace žáků méně zdatných, ČŠI 

tento postup nedoporučuje. 

 Připomínky k výuce (3. A, 1. A, 3. C, 1. L) -  vedení řešilo s vyučujícími. 

 

 

Podněty ze strany žáků: 

 Třída 3. L – zapůjčení tělocvičny v odpoledních hodinách (florbal atd.) – nelze, musí být dohled 

pedagoga či vyřešit v rámci ASK, jako kroužek. 

 

 

Akce školního parlamentu 

 Divadlo – nutné sledovat IS, vrátnici, nástěnku ŠP, zasílám i na facebook ŠP, učitelům na email, 

vyvěšení koncem měsíce dubna, bližší informace: kabinet 24, Kristina Hartmanová. Cena 

100/60 Kč. Platí jak pro žáky, tak rodinné příslušníky.  

 Školní mikiny – v případě zájmu kontaktujte K. Hartmanovou. Minimální počet pro objednání 

mikin musí být 20 kusů.  

 Volby do Evropského parlamentu – z celkového počtu 593 žáků se voleb zúčastnilo 107 žáků.  

 Dobrovolníci na MČR v atletice pro neslyšící – proběhne 25. 5. 2019 od 8.00 do 16.00 hodin. 

Akce pouze pro žáky starší 18 let.  V případě zájmu kontaktujte K. Hartmanovou. 

 Konference pro všechny středoškoláky, kteří mají velké vize – 5. 6. 2019. Zjistit zájem 

ze strany žáků do 16. 5. 2019. www.ceske-nadeje.cz. 

 Den hudby – termín bude upřesněn. 

 

 

 

Další termín schůzky školního parlamentu – 18. 6. 2019 od 13. 20 hodin v učebně č. 37. 
 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 13. května 2019                koordinátoři Školního parlamentu                    

http://www.ceske-nadeje.cz/

