
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace        

 

Zápis ze školního parlamentu 

Datum konání: 14. leden 2019 od 13.15 hodin 

Učebna č: 37 

Přítomni: PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy 

Koordinátoři Školního parlamentu: Ing. et Bc. Kristina Hartmanová 

Přítomní žáci: viz prezenční listina  

 

 Sdělení paní ředitelky PhDr. Zuzany Číkové: 

 V měsíci prosinci se uskutečnily zahraniční výjezdy (Drážďany, Budapešť, Vídeň) – i přes 

komplikace při návratu z Drážďan, všechny výjezdy dopadly se šťastným koncem.  

 Den otevřených dveří proběhl 8. 1. 2019 (druhý termín) – paní ředitelka děkuje všem žákům za 

pomoc při této akci. 

 Třídní schůzky 15. 1. 2019 od 16.00 do 17.30 – rodiče by měli být informováni a pozváni na třídní 

schůzky přes třídního učitele. Rodiče mají možnost se seznámit s hodnocením výsledků vzdělávání 

a zároveň být informováni o činnosti školy a organizaci II. pololetí školního roku. 

 Absence - maximální povolená absence je 20 %, při závažných onemocněních bude řešena absence 

individuálně na základě předložené žádosti paní ředitelce. 

 Klasifikace za I. pololetí – se uzavírá do 25. 1. 2019. 

 Vysvědčení – 31. 1. 2019, učí se dle platného rozvrhu, vysvědčení budou rozdávat třídní učitelé dle 

rozpisu. Žáci, kteří jsou v ten den na praxi, budou dostávat vysvědčení až po praxi, maximálně jim 

bude zkrácena výuka o jednu hodinu. Žákům bude předán výpis z vysvědčení. 

 Pololetní prázdniny – 1. 2. 2019 

 Jarní prázdniny – 11. 2. – 15. 2. 2019 

 Platba v kantýně pomocí platebního terminálu – se od dnešního dne vyřizuje. 

 Vyhodnocování podpůrných opatření žáků se specifickými vzdělávacími poruchami. – probíhá 

bez problémů. 

 Štrasburk – 24 žáků naší školy (z 2. L, 3. L, 4 žáci z 2. C a 2. A + 4 náhradníci) a 2 pedagogové 

(Mgr. Vanda Mrkosová, Mgr. Lada Opravilová). Žáci navštíví Evropský parlament. Akce proběhne 

v době jarních prázdnin (únor 2019). Viz minulý zápis. 

 Erasmus+ - naše škola se zapojila do projektu Erasmus+ a v případě, že naše škola bude vybrána, 

absolvuje 24 žáků naší školy ve školním roce 2019/2020 stáž v zahraničí (Rakousko, Itálie).  

 V rámci programu Erasmus+, by nás mělo navštívit 6 žáků ze Slovenska a absolvovat stáž 

v době červnových praxí 2019. 



 Stáž Berlín – 4 žáci (2 žáci ZA, 2 žáci SČ) naší školy se zúčastní stáže v měsíci červnu 2019 ve 

zdravotnickém zařízení v Berlíně na 14 dnů s pedagogickým doprovodem (první týden – jeden 

pedagog, druhý týden – druhý pedagog). 

 Projekt – KÚ vypsal projekt (bez finanční dotace) týkající se třídění plastového odpadu (bližší 

informace – Mgr. Mrkosová, Mgr. Bittnerová). 

 Ředitelské volno – paní ředitelka předpokládá dát ředitelské volno pro žáky v době konání státních 

maturit. Tímto děkujeme paní ředitelce za prodloužení vánočních prázdnin ve formě ředitelského 

volna.  

 Nové židle do učebny 29 – paní ředitelka bude žádat rodiče na širším výboru SRPD (15. 1. 2019) 

o příspěvek na zakoupení nových židlí z fondu SRPD (zhruba 20 000 Kč). 

 Nové pomůcky do ošetřovatelství – bylo zakoupeno 9x set přikrývka + polštář, nové polohovací 

pomůcky, umělohmotné ampulky s aqua pro injectione a další drobný materiál (močové sáčky, 

ústenky, žínky). Nová moderní polohovací postel od firmy LINET. 

 

 

 Podněty ze strany žáků: 

 Lavičky před učebnou číslo 6 – budou dodány. 

 Automat na kafe v prvním patře – často mimo provoz, chybí velké kalíšky. Žáci by uvítali nový 

fungující automat, který nabízí jak malé, tak i velké kalíšky. 

 Otevírací doba kantýny – i když má být kantýna otevřená od 6.45, dost často se stává, že paní 

kantýnská přichází těsně před sedmou hodinou a žáci, kterým začíná vyučování na sedmou hodinu, 

si tak nemohou již zakoupit pití či jídlo. Zda by bylo možné posunout otevírací dobu na 6.30 

a zároveň prodloužit alespoň o jednu vyučovací hodinu do 14.10. 

 Automat na potraviny – chybí Nutrend výrobky – proteinové tyčinky Excelent, bombus RAW 

Energy, bio tyčinky, krabičky s kousky čerstvého ovoce či ovocné saláty, kokosové mléko, alpro 

mléko, Ugo – šťávy. 

 

 

Akce školního parlamentu 

 Školní mikina – uzavírka do 14. 1. 2019, termín předání mikin přelom leden/únor 2019. Bližší 

informace: kabinet 24, Ing. et Bc. Kristina Hartmanová. 

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

vyvěšení koncem měsíce ledna, bližší informace: kabinet 24, Kristina Hartmanová. Cena 100/60 

Kč. Platí jak pro žáky, tak rodinné příslušníky.  

 Soutěž Miss Reneta – mezinárodní soutěž studentek středních škol, která proběhne v Havířově, 

casting proběhne v Praze 20. 1. 2019. Bližší informace K. Hartmanová, kabinet č. 24. Prosím 

o předání informací! 



 Valentýnský den – 7. 2. 2019 (14. 2. jsou jarní prázdniny), kdo přijde v růžové či červené, má 

zajištěnou imunitu. Navíc žáci mají možnost dát do schránky valentýnské přáníčko pro kohokoliv 

ze školy. Poté budou valentýnky předány majitelům. 

 

 

 

Další termín schůzky školního parlamentu – 5. února v 13.15 hod. v učebně č. 37. 
 

 

 

 

 

 

V Brně dne 14. ledna 2019                koordinátoři Školního parlamentu                    


