
Řádná schůze SRPŠ ZŠ Antonínská ze dne 15. 9. 2022 

 
Účast: Sdružení rodičů je usnášeníschopné. Přítomen nadpoloviční počet zástupců 
jednotlivých tříd – viz přiložená prezenční listina. 
 
1) Volba zapisovatele: Jana Vojtová 
Volba ověřovatele: Marie Brichtová 
Hlasování: 100% zúčastněných souhlasí. 
 
2) Příspěvek na nový školní rok. Příspěvek navrhujeme ponechat ve výši 400,- s rozdělením 
jako vždy – část určena pro třídy, část pro školu. 
Hlasování: 100% zúčastněných souhlasí. 
 
3) Stavba:  
Tělocvična: Stavební povolení se zdrželo o 5 měsíců. Stavba tělocvičny je tím pádem zatím 
stále v původně stanoveném časovém rozsahu.  
Stavba skončí zhruba v polovině října. Následuje kolaudační proces – při optimistickém 
odhadu bude ve finále v polovině či do konce října. 
Z tohoto důvodu nejsou školou nyní nabízeny sportovní kroužky (sportovní kroužky jsou nyní 
nabízeny jen externími subjekty, realizovány mimo Antonínskou).  
Škola bude kompletně bezbariérová. 
 
Předprostor před školou: Opravovat se bude až příští rok o prázdninách (kvůli tomu, že bylo 
nutno zachovat před školou jeřáb do poslední chvíle stavby a předprostor školy se musí 
opravovat v delší době volna). 
 
4) Anketa 
Dorazilo asi 18 dotazů/komentářů. Ředitel školy je zpracuje do výstupu, který pak pošle na 
všechny rodiče (dotazy na tělocvičnu, pochvaly na družinu, zadávání domácích úkolů, téma 
EduPage, téma mobily, téma stylů výuky, jak to bude do budoucna s informatikou…). 
 
5) Energie, zima, riziko přerušení výuky 
Škola nemá žádné jiné informace než veřejnost. Škola má pouze příslib zřizovatele, že škole 
pomůže. Ministerstvo školství zatím toto téma základními školami neřeší. 
Po otevření nového křídla školy dojde ke třetinovému navýšení odběru energií školy.  
Škola topí párou, náklady přes 800 tis ročně. Zatím nedošlo k navýšení záloh – škola očekává 
až na podzim. El. energie kolem 350 tis. ročně, zálohy již vzrostly 2,5x. Za vodu zhruba 200 
tis. ročně. Škola nemá žádné plynové spotřebiče.  
 
Topení ve škole: Škola se bude řídit hygienickou vyhláškou, stanovující požadovanou teplotu 
pro různé prostory (třída, tělocvična, chodba). V ní doposud k žádným úpravám nedošlo. 
 
6) Ředitel školy informuje o chystané změně v rámcových vzdělávacích programech. 
Školy čeká malá revize a velká revize RVP. 
Malá: již probíhá. Týká se zejména informatiky a IT gramotnosti. Na Antonínské už běží. 
Navýší se počet hodin informatiky. Začne se už ve 4. třídě, v každém ročníku bude hodina 
informatiky. 



Velká: plánována do 1. 9. 2025. Naváže na školskou reformu z r. 2004-5. Posílení kompetencí 
– přibyde kulturní a digitální kompetence. Přibyde nová oblast gramotností – základní 
(matematická, čtenářská), oborové (přírodovědná atd.). Dojde k redukci učiva. > směrování 
ke kompetenčnímu modelu, rozvoji gramotností, snižování objemu učiva. Školy budou mít 
povinnost nabízet druhý cizí jazyk, děti si jej však nemusí zvolit. 
O úpravách bude škola informovat, až budou aktuální. 
  
Zápis vypracovala: Jana Vojtová, v. r. 
V Brně dne 16. 9. 2022 
 
Ověřila: Marie Brichtová, v. r. 
V Brně dne 16.9. 2022 
 
 


