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Účastníci: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská,  
       příspěvkové organizace 

Mgr. Pavla Zamykalová, zástupkyně ředitelky školy 
Mgr. et. Bc. Jana Soudková, školní kariérový poradce 
Žáci z jednotlivých tříd - viz prezenční listina 

 
1. Přivítání p. ředitelkou 
2. ASK – žáci všech ročníků mají možnost stát se členy ASK. Výhody: za členský poplatek 

100Kč, mají možnost žáci navštěvovat libovolný počet kroužků. Ke konci září bude 
organizována burza kroužků. Žáci, kteří jednou na výlet přes ASK získávají 70,-Kč/den.  

3. SRPD – žáci platí 1000,-Kč na rok. Jde o dobrovolný příspěvek. Nicméně ze SRPD se 
nakupují pomůcky do školy, nábytek aj. Proto p. ředitelka prosí všechny žáky o zaplacení 
tohoto příspěvku. 

4. Praha – kancelář prezidenta republiky dne 23. 10. 2017. Žáci zjistí zájemce ze třídy, kteří 
chtějí jet do Prahy (nutná účast celé třídy). Tato akce je pro 2 - 3 třídy.  25 žáků má 
možnost navštívit kancelář prezidenta republiky je plánovaná i s výměnou hradní stráže. 
Exkurze bude probíhat v 10.15 a 12.15. Ostatní žáci se účastní exkurze v nemocnici Motol. 

5. Příští rok slaví škola 70. výročí. K této příležitosti bude vydán Almanach. P. ředitelka vyzývá 
žáky, aby přispěli článkem do almanachu. Své příspěvky mají posílat na e-mail p. ředitelky 
jkelnarova@szs-jaselska.cz nebo  pzamykalova@szs-jaselska.cz spolu se svojí fotografií. 
V almanachu budou také zveřejněny fotografie tříd, z výuky, nemocnice. Pokud některý 
z žáků nechce být focen nebo zveřejněn, ať to předem sdělí svému třídnímu učiteli. 

6. Ples školy dne 23. 3. 2018. Všichni jsou zváni. Ples se zaměří také na oslavu 70-ti letého 
výročí. Budou zváni zástupci z ministerstva, kraje. Akci bude moderovat Mgr. Iveta 
Vilímová. Vstupenky se budou prodávat v listopadu. 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. 

7. Celostátní soutěž PP – bude probíhat dne 11. – 12. 6. 2018. Žáci, kteří v této soutěži uspějí 
na prvních třech místech, budou zařazeni v programu Excelence. V rámci tohoto programu 
obdrží body, které jim pomůžou ke zvýhodnění při příjímacím řízení na vysoké školy. 

8. Žáci 4. ročníků končí výuku 30. 4. 2018. Měli by si obzvlášť hlídat prospěch a absence. Žáci 
maturitních ročníků mají možnost v průběhu školního roku zúčastnit se srovnávacích testů. 
Známky z těchto testů se započítávají do klasifikace. 

9. Slavnostní vyřazení žáků 4. ročníků. Žáci, kteří po celou dobu studia platili poplatky SRPD 
obdrží při slavnostním vyřazení šperk. Pokud se slavnostního vyřazení nezúčastní, mají 
možnost si šperk vyzvednout v kanceláři ředitelky školy do konce června daného školního 
rok. Při nevyzvednutí se šperk předá do tomboly v rámci plesu nebo do jiných soutěží. 
Všichni žáci při slavnostním vyřazení dostanou také květinu a CD s fotografiemi z období 
celé školní docházky. 

10. Školní řád. Absence je povolená do 20%. Při vyšší absenci je žák neklasifikován a dělá 
dodatečné zkoušky, při neúspěchu, pak opravné. Všechny tyto zkoušky jsou před komisí. 
Může se stát, že žák má absenci přijatelnou do 20%, ale i přesto nebude klasifikován, 
protože mu chybí známky z důležitých písemek, ústního zkoušení. Tato informace platí pro 



všechny žáky školy. Pokud žák neuspěje, má možnost požádat ředitelku školy o opakování 
ročníku. P ředitelka sděluje, že opakování nepovoluje. 
Dále žáci mají povinnost přezouvat se. Běžná obuv – nepřezutí, nánosy písku aj. ničí 
podlahy a koberce. 

11. Stravování. Všichni žáci mají možnost chodit na obědy na SZŠ Grohova nebo Gorkého za 
zvýhodněnou žákovskou cenu. 

12. Kantýna – je přestěhována do přízemí. V suterénu se bude provádět sanace. 
13. WI-FI – v rámci školy bude žákům umožněno připojení WI-FI.  
14. Sponzorské dary. P. zástupkyně prosí o sponzorské dary. Přijímají se jak věcné dary, tak 

finanční. Finanční dary prosí na účet SRPD. Věcné dary – pokud se dává na soutěž PRP je 
nutné, aby byly tři stejné ceny do ostatních soutěží je to jedno.  

15. Jednotné trika do TV. Je v návrhu, aby žáci měli jednotná trika do TV ve stejné barvě 
s logem školy. Škola by je objednala dle požadavků žáků (velikosti) a žáci by si je zakoupili 
za zvýhodněnou cenu. 

16. 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. 

17. Diskuse: 
Žáci si kantýnu chválí. Nabídka jim vyhovuje. 
Sovková – 4.L – někteří žáci mají zájem obdržet šperk, ale neplatili SRPD po celou dobu 
studia. Mohou si ho doplatit. Odpověď – ano, mohou, ale částku je dobré uhradit do konce 
tohoto kalendářního roku.  
Kamenská – 2.A – otázka ne heslo k WI-FI. Odpověď: v okamžiku, kdy bude připojení 
nainstalované jím heslo třídní učitelé sdělí. 

 
 
V Brně dne: 8. 9. 2017 
 
 
                    ______________________ 
Zpracovala: Mgr. et Bc. Jana Soudková 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


