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10. 5. 2022 

 

PŘÍTOMNI 

a) zástupci školy:  Mgr. Romana Odehnalová (zástupkyně školy) 

   Mgr. Ivana Stehlíková, Ph.D. 

   Kateřina Horutová (studijní referentka) 

     

 

b) zástupci studijních skupin:  DVS1B 

    DVS2A 

    DDS2 

  

     

PROJEDNÁVANÉ PODKLADY A PŘIPOMÍNKY 
 

 

1. Zkouškové období 

- Studentům byla připomenuta pravidla zkouškového období, organizace, stanovení termínů  

 vyučujícími, přehlašování termínů, oblékání (viz Zkouškový řád). 

 

2. Zbytek finanční částky z Adopce na dálku 
- Na základě domluvy studentů byla přebytková finanční částka 3 349 Kč zaslána na Charitu 

České republiky jako dar Charita pro Ukrajinu. Do POTVRZENÍ O PŘIJATÉM 

BEZÚPLATNÉM PLNĚNÍ (DARU) je možno nahlédnout na pokladně školy. 
 

3. Mediální centrum 

- Studenti mají možnost příjemného posezení v mediálním centru ve 4. patře, které bylo 

vytvořeno jako náhrada studentské místnosti v1. patře vedle vrátnice.  

 

- Studenti zde mohou konzumovat jídlo mimo prostor s kobercem a sedačkou.  

 

- Současně byli studenti požádáni, aby po sobě uklízeli, dodržovali pořádek a zasunovali židle 

(tato žádost byla rozšířena i na ostatní učebny na škole). 

 

4. Koberce učebny 219 a 321 

- Studenti požádali o pravidelné a časté vysávání koberců (informace byla předána paní 

uklízečce). 

 

5. Stěna nářků 

- Studentům byla nabídnuta možnost vytvoření nástěnky jako „Stěny nářků“ s možností 

anonymních poznámek k dění na škole.  

 Studenti návrh zamítli s odůvodněním možnosti komunikace v rámci studentské rady, 

s vyučujícími a schránkou důvěry. 

 

 



 

6. Studijní oddělení 

- Studenti byli upozorněni na plánované zdražení ISIC karet i revalidačních známek od června 

2022 (zdražuje vydavatel). Revalidační známky budou studijním oddělením předkoupeny 

a studenti si je v září budou moci zaplatit na pokladně školy a na studijním oddělení 

vyzvednout. 

 

7. Kurz zdravotníka 

- Funkci zdravotníka na dětských akcích (táborech, školách v přírodě, výletech atp.) mohou 

vykonávat pouze absolventi střední zdravotnické školy. Ostatní si během studia mohou 

udělat kurz Zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě, který na škole dle zájmu 

veřejnosti probíhá (viz info na stránkách školy).  

 

- Studenti naší školy se mohou domluvit s organizátorkou Mgr. Chalupovou na podmínkách 

absolvování kurzu.  

 

7. Výuka předmětů 

- Studenti požádali o kontrolu výuky některých předmětů, kde mají pocit, že nezískávají 

potřebné znalosti, důležité pro výkon svého oboru (bude řešeno s vedením školy). 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Ivana Stehlíková, Ph.D., vedoucí studentské rady 

 

 

     


