
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace        

 

Zápis ze školního parlamentu 

Datum konání: 6. listopadu 2018 od 13.15 hodin 

Učebna č: 36 

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

Omluveni: PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy 

Přítomní žáci: viz prezenční listina  

 

• Paní ředitelka PhDr. Číková děkuje všem žákům za spolupráci a ukázněnost při sanaci školy, 

dále děkuje za pomoc při úklidu sportovního náčiní. 

• Sdělení vedení školy: 

 - Upozorňujeme na změnu rozvrhu od pondělí 12. 11. 2018, platný rozvrh je již na webových 

stránkách školy. 

- Prosíme o pečlivé zacházení s novými sprchami a toaletami v suterénu školy. 

- Maximální povolená absence 20% se měnit nebude, při závažných onemocněních bude řešena  

   absence individuálně. 

- Opouštění budovy školy v době přestávek nepovoleno nezletilým ani zletilým žákům. V době  

   výuky lze opustit budovu školy pouze v době polední přestávky na oběd. 

- Omlouvání absencí zletilými žáky bude projednáno na pedagogické radě, s výchovnými poradci 

   a rodiči na TS a na výboru SRPD dne 13. 11. 2018. Poté bude žákům sděleno rozhodnutí. 

- Kouření v blízkosti školy je přísně zakázáno! Paní ředitelka PhDr. Číková řeší stížnosti a zápach  

   zvláště před domem Jaselská 3 (MUDr. Crhová).  

- Dárek pro absolventy 4. ročníků vyhrál návrh tříd 4. C a 4. S, tedy flash 32 GB s logem školy. 

- Upozorňujeme na katastrofální výsledky srovnávacích testů CJL i ANJ – metodické sdružení CJL  

   nabízí speciální seminář k maturitní zkoušce (Mgr. Romana Dvořáková). 

- Od 12. 11. 2018 začne přihlašování k jarnímu termínu MZ 2019. Veškeré informace předá  

   prostřednictvím třídních učitelů Mgr. Simona Valošková. 

- Od listopadu bude k dispozici na zkoušku potravinový automat. 

- Dne 13. 11. 2018 bude probíhat program pro žáky v rámci Dne studentstva a boje za svobodu a 

demokracii. Ostatní informace předají TU.  

- 22. – 24. 11. 2018 proběhne Festival vzdělávání. Děkujeme všem žákům, kteří pomáhají 

s organizací akce. 

- Žákům školy paní ředitelka nabízí možnost přivýdělku: stěhování nábytku (80,- Kč/hod.) 



• Zájezd do Londýna: zájezd se uskuteční v březnu či dubnu 2019. Předpokládaná cena 5ti denního 

zájezdu: 7.000,- Kč + 3.000,- Kč vstupné + kapesné. Závazné přihlášky prosím odevzdejte 

do 15. listopadu 2018 Mgr. Opravilové nebo ostatním vyučujícím ANJ v kab. 64. 

• Požadavek třídy 4. C: žádost o změnu moderátorky školního plesu. Moderátora by si zajistila třída 

4. C. 

• Dne 15. 11. 2018 proběhne Nekuřácký den v rámci projektových dnů pro 1. ročníky. 

• Dne 7. 12. 2018 proběhne Charitativní bazárek. Cílem tohoto projektu je za symbolické ceny 

prodat předměty, které mohou darovat jak žáci, tak pedagogové, kteří se budou chtít zapojit. Proto 

se Mgr. Soldánová obrací na všechny zájemce s prosbou o spolupráci. Do sbírky přijímá knihy, 

dekorační předměty (keramika, svíčky), doplňky z oblečení (šátky, šály), šperky a bižuterii, 

nepoužitou kosmetiku a další. Dále pokud je někdo z žáků manuálně zruční, může přispět 

kreativním výtvorem (obrázek, přání s vánoční tématikou, pletení). Je možné také něco upéct jako 

občerstvení (buchta, cukroví), které bude na bazárku k dispozici pro návštěvníky. Zájemci mohou 

předměty přinášet do kabinetu č. 55 

 

4. ročníky 

• Prodej lístků na školní ples – zahájen od 1. 11. 2018 v době velké přestávky. Přednostně 

maturující ročníky. 

• Konzultační semináře CJL – Mgr. Romana Dvořáková nabízí 4x konzultační seminář k maturitní 

zkoušce z CJL. Bližší informace u paní Mgr. Romany Dvořákové. 

 

Akce školního parlamentu 

• Soutěž o nejlepší placku – "Vyrob nejlepší placku a vyhraj dort" probíhá od 17. 10. do 15. 11. 

2018. V rámci hodin IKT můžete konzultovat s vyučujícím. Zhotovení: libovolný grafický 

program, Formát: kruh o průměru 37 mm + 1x zvětšenina návrhu na A4. 

Návrhy odevzdávejte v tištěné podobě u koordinátorů ŠP (Ing. Hartmanová, Mgr. Otava) 

a v elektronické podobě zasílejte na khartmanova@szs-jaselska.cz nebo ootava@szs-jaselska.cz. 

• Halloween ve škole – 31. 10. 2018 proběhla akce Halloween ve škole, kdo přišel tento den 

v kostýmu, měl imunitu na ústní zkoušení i psaní testu. Zároveň byla vyhlášena soutěž 

o nejlepší Halloweenskou výzdobu třídy a o nejhezčí masku. Ze sladké odměny se mohou radovat 

tyto třídy: 

 

1. místo: 2. L (učebna 26) 

2. místo: 2. C (učebna 54) 

3. místo: 1. A (učebna 36) 

Nejhezčí halloweenskou masku měli podle nezávislé poroty následující žáci: Březinová (4. S), 

Frýdecká (3. L), Urbánková (3. L), Jakšová (1. S), Vrbková (1. A). 



Školní parlament chce poděkovat všem halloweenským maskám. Již se můžeme těšit na příští rok, 

který přinese nové překvapení. 

• Suit up den – koná se 22. 11. 2018, v tento den dojděte ve formálním oblečení! 

• Soutěž pišQworky – do soutěže se za SZŠ přihlásilo jedno družstvo. Soutěž bude probíhat: 

Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14, dne 23. 11. 2018 od 9.00 hodin. Startovné činí 220 Kč 

za družstvo.  

• Akce „Dobrý skutek na měsíc prosinec“: školní parlament pořádá sbírku na oblečení a potraviny 

(trvanlivých – rýže, těstoviny, konzervy, marmelády, med atd.) pro azylový dům pro lidi bez 

domova. Veškeré oblečení v dobrém stavu či potraviny noste do kabinetu 24 Hartmanová nebo do 

kabinetu 55 Mgr. Otava. Tato sbírka potrvá do 5. 12. 2018. Již můžete začít nosit. Děkujeme. 

• Nástěnka – v klubovně č. 30. 

• Školní mikina – nabídka barev: černá, šedá, bordó, tmavě modrá a středně modrá (z plakátu); 

vítězné logo: had, kříž. Jsou k dispozici zkušební velikosti mikin. Na stránkách školy, pod sekcí 

aktivity ŠP je vyvěšen plakát, stejně tak i visí v informačním systému. Termín uzávěrky 

do 20. listopadu 2018. Kromě mikin je v nabídce tričko a taška. Bližší informace: kabinet 24, 

Ing. et Bc. Kristina Hartmanová. 

• Divadlo – vždy na konci měsíce nebo začátku měsíce rozeslána nabídka třídním učitelům i na 

facebook školního parlamentu pro zástupce tříd, zároveň je nabídka v informačním systému a na 

vrátnici školy. Bližší informace: kabinet 24, Kristina Hartmanová. Cena 100/60 Kč. Platí jak pro 

žáky, tak rodinné příslušníky.  

• Budapešť – prosíme žáky o zaplacení druhé zálohy do konce listopadu. Bližší informace: kabinet 

24, Mgr. Veronika Bartošková, Ing. et Bc. Kristina Hartmanová. 

 

 

 

 

 

Další termín schůzky školního parlamentu – 20. listopadu v 13.15 hod. v učebně č. 36. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 6. listopadu 2018                           koordinátoři Školního parlamentu 

                   


