
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace        

 

Zápis ze školního parlamentu 

Datum konání: 26. února 2019 od 13.15 hodin 

Učebna č: 37 

Přítomni: Mgr. Jana Váňová, zástupkyně ředitelky školy 

Koordinátoři Školního parlamentu: Ing. et Bc. Kristina Hartmanová, Mgr. Ondřej Otava 

Přítomní žáci: viz prezenční listina  

 

Sdělení paní zástupkyně Mgr. Jany Váňové: 

• Školní ples 29. 3. 2019 – maturitní ročníky mají možnost uskutečnění půlnočního překvapení 

(nahlásit Mgr. Vilímové). TU informují žáky čtvrtých ročníků o zákazu používání konfet na 

školním plese. Žáci, kteří se plesu zúčastní, budou končit výuku již 10:20 hod. (nižší ročníky se 

prokážou platnou vstupenkou třídnímu učiteli). V rámci plesu bude „fotokoutek“ a profesionální 

vizážistka (líčit kosmetikou Mary Kay), která zájemkyním zajistí líčení přímo na místě. K tanci 

a poslechu bude hrát skupina „Tom Sawyer band“.  

• TU učitelé a zástupci ŠP upozorní žáky na přezouvání a zákaz kouření v době přestávek v okolí 

školy! 

 

Podněty ze strany žáků: 

• Otevírací doba kantýny – žáci prosí paní provozní o dodržování pracovní doby. 

• Upozornění na nefunkční automat na kávu vedle kantýny. 

• 4. S - dotaz k výsledkům maturit nanečisto. 

• 4. C - informace ke školnímu kolu první pomoci. 

• 2. B - zájem o ISIC karty. 

 

 

Akce školního parlamentu 

• Divadlo – nutné sledovat IS, vrátnici, nástěnku ŠP, posílám 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. 

• Valentýnský den – dne 7. 2. 2019 proběhl na naší škole Valentýnský den. Valentýnky byly 

doručeny ke svým majitelům. Akce se vydařila a těšíme se na příští rok a krásná přáníčka.  



 

• Den učitelů – dne 28. 3. 2019 proběhne na naší škole „Den učitelů“. Žáci můžou napsat vzkaz 

svému oblíbenému učiteli. 

• 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 – 19. 3. 2019 od 13. 15 v učebně č. 37. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 26. února 2019                koordinátoři Školního parlamentu                    


