
Řádná schůze SRPŠ ZŠ Antonínská ze dne 8. 12. 2022 

 
Účast: Sdružení rodičů je usnášeníschopné. Přítomen nadpoloviční počet zástupců 
jednotlivých tříd – viz přiložená prezenční listina. Sdružení rodičů předsedá p. Gabriela 
Chmelařová. 
 
1) Volba zapisovatele: Jana Vojtová 
Volba ověřovatele: Marie Brichtová 
Hlasování: 100% zúčastněných souhlasí. 
 
2) Rozpočet na školní rok 2022/2023 
Paní Chmelařová předává úvodní informace k rozpočtu. Rozpočet je stejný jako předešlé 
roky. Je sice mírně nevyrovnaný, ale částky na akce a podporu jazyků zůstávají tak, jak byly a 
jsou kompenzovány z rezerv. Počet dětí na škole se zvýšil ze 470 na 480 dětí. Rodiče jsou 
dotázáni, zda má někdo k rozpočtu dotazy – nejsou dotazy. 
 
Návrh rozpočtu je následující:  

 



Sdružení rodičů hlasuje, zda s předloženým rozpočtem souhlasí: 100% zúčastněných 
souhlasí. 
 
3) Různé: 
a) Kroužky – Dotaz na možnost předvýběru kroužků? 
Vyjádření vedení školy: Škola dává v průběhu prázdnin nabídku kroužků, aby si rodiče mohli 
předvybrat. Škola stanovuje kapacitu kroužku, aby se kroužek „zaplatil“. Když se kapacita 
nepotvrdí, kroužek nelze otevřít (škola ho nemůže dotovat).  
V EduPage je vidět minimální/aktuální obsazenost kroužku. Odhad, zda se kroužek otevře, by 
rodiče si měli udělat z přehledu tohoto zájmu o kroužek. 
 
b) Výdej obědů – Dotaz, zda je možno korigovat uplatňování sankcí za rušení u oběda? Zda je 
možnost zvýšit rychlost výdeje – terminály jsou pomalé, například navýšením jejich počtu? 
Vyjádření vedení školy: Na začátku roku škola vyhlásila projekt Tichá organizovaná jídelna. 
Cílem je zefektivnit výdej stravy a frontu, aby obědy fungovaly lépe. Paní Bozánová byla 
informována o problematickém případu, řeší jej. Škola vnímá problém s obědy, bude se mu 
věnovat.  
Počet terminálů již byl navýšen na 2 ks, ale není dostatek personálu na výdej – škola našla 
peníze navíc, pokusí se řešit.  
Díky tomu, že výuka končí ve 3 vlnách (11:40, 12:50, 13:45), fronty se nevyhnutelně tvořit 
budou. 
Pokud budou vznikat konkrétní problematické situace, ředitel školy žádá hlásit je konkrétně 
jemu a bude je řešit. 
 
c) Mobily ve škole – Dotaz, zda jsou dovoleny, nebo zakázány? 
Vyjádření vedení školy: Podle poslední novely školského zákona může škola užívání mobilů 
zakázat. ZŠ Antonínská se plánuje tento školní rok prostřednictvím ankety doptat rodičů, jak 
provoz mobilů ve škole vidí. Jakkoli však anketa dopadne, pan ředitel uvádí, že úplný zákaz 
mobilů vidí problematicky. Zatím uplatněn přístup: mobily podle školního řádu (ve vyučování 
v tašce vypnuté, o přestávce dle dohody ve třídě).  
ZŠ Antonínská do budoucna neplánuje zřízení žákovské wifi sítě. 
 
d) Tělocvična – Dotaz, kdy bude uvedena do provozu. 
Vyjádření vedení školy: Uvedení do provozu očekáváno v nejbližší době, odhadovaný termín 
pondělí 12.12.2022. 
 
Zápis vypracovala: Jana Vojtová, v. r. 
V Brně dne 8. 12. 2022 
 
Ověřila: Marie Brichtová, v. r. 
V Brně dne 9. 12. 2022 
 
 


