
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace        

 

Zápis ze školního parlamentu 

 

Datum konání: 18. června 2019 od 13.20 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: 

• Paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková děkuje všem žákům (zejména maskéři, modely, hostesky), 

kteří se zapojili do soutěže PP. Těmto žákům bude udělena pochvala ředitelky školy (žák nesmí mít 

kázeňské opatření). 

• Výsledková listina soutěže PP -  kategorie A (SZŠ – 23 družstev) – 2. místo - SZŠ Jaselská 2. L, 

7. místo - SZŠ Brno, Jaselská 2. A, kategorie B (VOŠZ – 9 družstev) – 2. místo - SZŠ Brno, 

Jaselská 3. B, 3. místo - SZŠ Brno, Jaselská 3. L. 

• Nový školník – Ing. Karel Novotný od 10. 6. 2019. 

• SRPD – širší výbor SRPD a vedení školy ustanovily, že od školního roku 2019/2020 budou všichni 

žáci členy SRPD s ročním poplatkem 1000 Kč. Ze SRPD budou hrazeny poplatky ISIC, stipendijní 

program pro žáky atd. V případě více sourozenců na škole, bude platit pouze jeden sourozenec. 

• ISIC karta – od září, vstupní investici si zaplatí žáci sami (290 Kč) a další každý rok by se 

poplatek za kartu hradil z vybraných peněz SRPD. Foto je na ISIC kartě, komunikace s rodiči, 

známky atd. v systému Edookit. 

• Stipendijní program pro žáky ze SRPD – ve výši 500 Kč za pololetí u žáků ZL do průměru 1,3 

u ZA, PS, SČ do průměru 1,5. 

• Zakoupení sportovních dresů do TV – ze SRPD – 10 chlapeckých + 10 dívčích, 32 triček na 

reprezentaci školy s názvem školy, využito pro hostesky PP. 

• Revize tabulí – zejména 54, 59. 

• Nákup nádobí k MZ – souhlas rodičů v širším výboru SRPD 4. 6. 2019. 

• Vyčištěn koberec v posilovně. 

• Výběr upomínkového dárku – budoucí 4. ročníky i nižší ročníky – návrh na jiný dárek, 

projednání v dalším školním roce 2019/2020 v rámci ŠP. 



• Volby do školské rady - zvoleným zástupcem za zletilé žáky ve školské radě se stává žák Jakub 

Kříž, z řad zákonných zástupců nezletilých žáků bude ve školské radě zastupovat paní Daniela 

Dordevic.  

• Šest žáků naší školy se zúčastnilo akce Den sportu na Palackého vrchu pod záštitou FSS 

ve spolupráci s doc. Blahutkovou – poděkování žákům za výbornou reprezentaci, profesionální 

chování a jednání.  

• Nový školní řád – od září školního roku 2019/2020. 

• Změna názvu oboru vzdělávání ze ZA na PS – mohou požádat žáci 1. ročníků, musí chtít celá 

třída. 

• Stáž Berlín – sociální zařízení Pflegewerk Senioren Centrum – 4 žáci (2 žáci ZA 3. A, 2 žáci 

ZA 3. B) od 16. – 27. 6. 2019 s pedagogickým doprovodem (první týden – Mgr. Blanka Petříková, 

druhý týden – Mgr. Martina Cahová). 

• Sportovní den – 20. 6. 2019. 

• Environmentální den – 26. 6. 2019 v rámci projektu Brno bez plastů. 

• Uzavírání klasifikace – do pátku 21. 6. 2019 do 14. 00, klasifikační porada bude 25. 6., 

vysvědčení bude předáno 28. 6. 2019 od 8 hodin dle rozpisu. 

 

 

Podněty ze strany žáků: 

• Připomínky k výuce ANJ - Mgr. R. Dobrovolná (1. D, 2. L) -  řešeno vedením. 

• Žádost žáků (1. A) o nastavení dataprojektorů zejména v učebnách 37, 38. 

 

 

Akce školního parlamentu 

• Den hudby – nebude z důvodu nízké účasti žáků na ŠP (4 žáci) a nemožnost projednat tuto 

akci. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

V Brně dne 18. června 2019                koordinátoři Školního parlamentu                    


