Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Schůzka Studentského parlamentu
Pátek dne 26. 9. 2017
Učebna č. 30
Účastníci:

PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská,
příspěvkové organizace
Mgr. Hana Kašparovská - zástupkyně ředitelky školy, metodik prevence
Žáci z jednotlivých tříd - viz prezenční listina

1. Přivítání p. ředitelkou.
2. Erasmus + - nabídka možností zahraničních stáží např. ve Vídni, v miláně, v Německu
apod. Ubytování, pojištění, strava a doprava zdarma – hrazeno z projektu. Možnost 14.
denních stáží i na 1 měsíc. V rámci odborné stáže probíhá odb. praxe v sanatoriích.
3. Ples školy dne 23. 3. 2018. Všichni jsou zváni. Ples se zaměří také na oslavu 70-ti letého
výročí… Žáci 4. ročníků budou mít možnost zakoupit si vstupenky první, a to v období
prvních 14 dnů měsíce listopadu. Cena vstupenky je v letošním školním roce pro žáky 4.
ročníků a členy SRPD 150,-Kč, pro ostatní 150,-Kč. P. ředitelka prosí, aby žáci upustili od
takových aktivit jako je předávání si kytek navzájem (žáci sami sobě). V současné době se
již vybírá hudba. Prioritou je živá hudba v rozumné cenové relaci.
4. Nábor žáků. Žáci mají možnost zapojit se do náboru žáků z kmenových ZŠ. ZŠ budou
pořádat miniveletrhy SŠ. Tyto miniveletrhy začínají zhruba od října 2017. Pokud mají zájem
reprezentovat takto školu, ať zkontaktují Mgr. et Bc. Janou Soudkovou – školního
kariérového poradce.
5. Žáci vyplnili dotazník na téma Klima školy.
6. Statistické zpracování bude k dispozici na webových stránkách školy ve studentském
parlamentu. Bude uloženo pod heslem.
7. Volné dny, které byly schváleny krajskou radou – 29. 9. 2017 a 3. – 5. 1. 2018.
8. Projekt OP VVV – výuka v německém a anglickém jazyce. Vyučovat se budou předměty
Ošetřovatelství a Psychologie.
9. Zástupci tříd ve Studentském parlamentu hovoří za třídu. Měli by hovořit o tom co je trápí,
mluvit o nápadech.
10. Diskuse:
Štěpánková – 4.L + Vašulková – 4B – zkrácení seznamu povinné četby k maturitní zkoušce
z českého jazyka. Žáci mají přečtené knihy, které se v seznamu nenachází.
Táborská – 2.A + Kříž - 2 L – dotaz se týká dnů otevřených dveří. Žáci se chtějí do akce
zapojit. Den otevřených dveří bude probíhat 12. 12. 2017 a 9. 1. 2018.
Ječmenová - 2S – dotaz se týkal projektového dne „Sportovní den“ . Jaké sankce budou
za neúčast na Sportovním dni.
Knotek – 3B – třídění odpadu ve škole. Nejsou prostory pro tříděný odpad.
Coufal – 4S – možnost půlnočního překvapení na Plese SRPD. Je možné si připravit
vystoupení. Nutno nahlásit do programu.
Ondrášková – 3C – možnost dalšího automatu na kávu. Je velká poptávka a jeden automat
nestačí vzhledem k délce přestávek. Druhý dotaz se týkal výdeje obědů v jídelně na
Grohové. Bude zjištěno. Třetí dotaz se týkal topení ve třídách. Volána Bc. Maňáková, která
vysvětlila okolnosti a zařídí nápravu.

Levková – 1C – dotaz se týká projektu Hobit. Jestli je možnost zapojit se do projektu –
informace získá Mgr. Kašparovská.
Studená – 3L – třída má zájem o fotografii třídy, která byla pořízena za účelem tisku
Almanachu. Vyřizuje Mgr. Valošková.

V Brně dne: 26. 9. 2017
Zpracovala:

Mgr. Hana Kašparovská

