
Řádná schůze SRPŠ ZŠ Antonínská, dne 21. 4. 2022 
 
1. USNÁŠENÍSCHOPNOST 
SRPŠ je usnášeníschopné.  
Přítomen nadpoloviční počet zástupců jednotlivých tříd – viz přiložená prezenční listina. 
 
2. VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE 
Volba zapisovatele: návrh na Jana Vojtová 
Ověřovatel: návrh na Marie Brichtová 
Návrhy byly jednomyslně schváleny. 
 
3. ROZPOČET NA ROK 2021/2022 

 
Návrh byl jednomyslně schválen. 
 
4. Byla dokončena fúze KRPŠ a SRPŠ. KRPŠ byl z rejstříku vymazán. 
 
5. V rámci diskuze členů SRPŠ vznesena žádost k organizaci zájezdů žáků do zahraničí – 
zjišťování předběžného zájmu žáků, aby byly výlety dimenzovány v odpovídajícím množství 
míst. Anebo naopak omezení množství žáků, aby zájem nepřevažoval volná místa. 
 



Setkání s vedením školy: 
 
6. Covid – Poděkování rodičům za zvládnutí. Očekávání, že příští rok poběží v prezenční formě. 
 
7. Ukrajinská krize – Na posledním jednání se zřizovatelem (MMB) získáno následující info: MŠ 
- mají naplněnou kapacitu. ZŠ – přijímáni noví žáci tam, kde to kapacity dovolí, město 
nedoporučuje se navyšovat kapacitu. 
ZŠ Antonínská je kapacitně na limitu, žádné děti z UA zatím na ZŠ Antonínská z kapacitních 
důvodů nejsou, budou přijaty pouze pokud se uvolní kapacita. 
 
8. Zápis do ZŠ – Z čísel vyplývá, že zájem meziročně narůstá. Zájem každoročně převažuje nad 
volnou kapacitou. Otevírají se 3 první třídy, počet žáků 21 – 22 osob. 
 
9. Plánována revize Rámcového vzdělávacího plánu ze strany MŠMT – na straně ministerstva 
diskutována redukce počtu vyučovaných jazyků pouze na jeden. ZŠ Antonínská usiluje o 
ponechání obou vyučovaných jazyků, i vzhledem k výjimečnému právu vykonávat německou 
DSD zkoušku. 
 
10. Pokračuje se se stavbou tělocvičny. Není vyloučeno, že stavba bude hotová do 1. 9. 2022. 
Do stavby se vstupovalo s 5 měsíčním skluzem (čekalo se na stavební povolení), dále 
ovlivněným ukrajinskou krizí a covidem (nedostatek stavebního materiálu na trhu). I přesto to 
vypadá, že se podaří dodržet původní termín zhotovení. Včetně prostoru před školou. 
 
11. Plánuje se postupný návrat k rodičovským kavárnám. Prozatím pro rodiče budoucích 
prvňáků. Navrhováno téma rodičovské kavárny „kyberšikana + bezpečí a nástroje ochrany dětí 
v kyberprostoru“. 
 
 
 
 
 
Zápis vypracovala: Jana Vojtová v. r. 
V Brně dne 22 .4. 2022 
 
 
Ověřila: Marie Brichtová v. r. 
V Brně dne 4. 5. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Antonínská  
Školní rok 2021/2022  
   
třída jméno a příjmení přítomen 

1.A Karolína Gargulák omluvena 

1.B Monika Vítková ano 

1.C Jitka Procházková ano 

2.A Kauerová Zuzana 
omluvena 

2.B Vojtová Jana 
ano 

2.C Kňažík Ondřej 
ano 

3.A Ivana Šebánková omluvena 

3.B Pavel Macur ano 

3.C Lenka Gottwaldová ano 

4.A Barbora Maršálková 
ano 

4.B Dagmar Troll 
omluvena 

5.A Petr Holub ano 

5.B Jana Prokopová ano 

6.A Mirka Zadražilová 
ano 

6.B Veronika Hermanová 
omluvena 

6.C Marie Brichtová 
ano 

7.A Gabriela Chmelařová ano 

7.B Anna Střihavková ano 

8.A Dagmar Mühlhanslová 
ano 

8.B Vlastislav Dohnal 
ano 

9.A Zuzana Šťastná ano 

9.B Monika Vítková ano 

 
 
 
 
 
 
 
 


