
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace        

 

Zápis ze školního parlamentu 

Datum konání: 19. března 2019 od 13.15 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 zástupkyně Mgr. Jany Váňové: 

 Školní ples 29. 3. 2019 – v případě zájmu, je možné u paní Gardoňové zakoupit lístky na stání. 

 Školní kolo soutěže PRP proběhne 20. 3. 2019 v tělocvičně školy. 

 Edookit - od 18. 3. 2019 zpřístupněn veřejnosti – žákům byly zaslány přihlašovací údaje, postupně 

i zpřístupnění pro rodiče. TU měli zajistit správnou emailovou adresu, v případě nejasností 

kontaktovat Mgr. Simonu Valoškovou, jinak manuál pro žáky či rodiče na youtube. 

 Maturitní zkoušky – žáci 4. ročníků upozorněni na blížící se maturitní zkoušky, nutnost hlídat 

absence, zejména u předmětů s jednohodinovou dotací týdně. 

 Celostátní kolo soutěže PRP – vedení školy prosí žáky, zda by oslovili rodiče, kteří mají možnost 

zajistit sponzorský dar na celostátní kolo soutěže PRP, aby byli tak hodní a pomohli s jejich 

zajištěním.  

 Dodatečná klasifikace – nejpozději do konce března, jinak požádat písemně paní ředitelku 

o prodloužení termínu vykonání dodatečné zkoušky. 

 

Podněty ze strany žáků: 

 4. ročníky  

– půlnoční překvapení – obracet na Mgr. Pavlu Zamykalovou, z důvodu pracovní neschopnosti 

Mgr. Ivety Vilímové. 

– slavnostní šerpování – viz Mgr. Pavla Zamykalová (má časový rozpis maturitního plesu). 

– výuka 29. 3. pro 4. ročníky – bude končit 10. 20. 

 1. B – předmět BIO – dotaz na dodatečné zkoušky – domluvit s vyučující, která v době 

nepřítomnosti zastupuje Mgr. Libuši Kovářovou (PN) a to Mgr. Simona Valošková. 

 2. B – předmět BIO - učí Mgr. Libuše Kovářová, předmět mají Po a Pa poslední vyučovací hodinu 

– hodně odpadlo nebo mají suplování, nikoliv odborný zástup. Strach z absencí. 

 4. L – oponentský posudek - rozpis oponentů bude zveřejněn do 22. 3. 2019, Posudek musí 

oponenti odevzdat do 12. 4. 2019. 



 4. S – maturitní vysvědčení – předání na slavnostním vyřazení 6. června 2019 v kině Scala, 

v případě požádání např. z důvodu přijímacích zkoušek na vysokou školu je možné vydat maturitní 

vysvědčení i dříve. 

 3. L – maturitní práce – předány základní informace. Bližší informace předá TU Mgr. Lada 

Opravilová. 

 

Akce školního parlamentu 

 Den učitelů – školní parlament chce využít mezinárodního dne učitelů (28. 3. 2019) v rámci 

projektu Hrdá škola. Zástupci ŠP budou ve středu 27. 3. během dopoledne rozdávat žákům barevné 

lístečky, na které budou moci písemně vyjádřit poděkování učitelům za jejich práci. Současně tyto 

lístečky budou žáci vhazovat do krabice a poté pod vedením koordinátorů roztříděny do obálek pro 

jednotlivé učitele. Tyto obálky budou předány osobně učitelům 28. 3. zástupci ŠP. 

 Workshop – FN Brno pořádá pro nelékařské zdravotní pracovníky workshop dne 28. 3. 2019 

od 15.30 hodin v kinosále (informace k možnostem uplatnění ve FN Brno – pracovní, platové, 

představení jednotlivých klinik a oddělení, které nabízejí volná místa atd. – viz nástěnka ŠP). 

 Ponožkový den – světový den Downova syndromu proběhne na naší škole 21. 3. – 22. 3. 2019, 

akci zařizuje Lucka Březinová ze 4. S, která vytvoří plakát a bližší informace k této akci. Bude 

vyvěšeno v informačním systému. Podrobnější informace budou i na nástěnce sociální činnosti. 

V případě, že chcete tuto akci podpořit, musíte v tento den vzít na každou nožku jinou ponožku 

(nejlépe pruhovanou). 

 Volba do školské rady – proběhne v červnu. Bližší informace Ing. Jan Grepl. 

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

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

Kč. Platí jak pro žáky, tak rodinné příslušníky.  

 Nabídka líčení na ples či tablo pro 4. i nižší ročníky (při počtu žáků -10 a méně cena 170 Kč, více 

jak 10 žáků cena 130 Kč na tablo, na ples cena od 200 Kč do 250 Kč podle náročnosti). Bližší 

informace K. Hartmanová. 

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

mikin musí být 20 kusů.  

 Stanovy ŠP – stanovy ŠP jsou zveřejněné na webu školy a na nástěnce ŠP.  

 

 

Další termín schůzky školního parlamentu – 16. 4. 2019 od 13. 20 hodin v učebně č. 37. 
 

 

 

 

 

V Brně dne 19. března 2019                koordinátoři Školního parlamentu                    


