
Řádná schůze SRPŠ ZŠ Antonínská, dne 16.9.2021 
 
1. USNÁŠENÍSCHOPNOST 
Sdružení SRPŠ usnášeníschopné. Přítomen nadpoloviční počet zástupců jednotlivých tříd – 
viz přiložená prezenční listina. 
 
2. VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE 
Volba zapisovatele: návrh na Jana Vojtová, 15 členů hlasuje ano, proti 0 členů, zdržuje se 1 
Ověřovatel: návrh na Marie Brichtová, 15 členů hlasuje ano, proti 0 členů, zdržuje se 1 
 
3. PŘÍSPĚVKY NA ROK 2021/2022 
Z minulých let zůstává návrh na výši příspěvku 400,- Kč do SRPŠ. 17 členů hlasuje pro 
zachování výše příspěvku ve stejné výši, proti 0 členů, zdržuje se 1 člen.  
Příspěvek budou vybírat třídní učitelé. 
 
4. FÚZE SPOLKŮ KRPŠ a SRPŠ 
Zástupci SRPŠ informováni, že jsou činěny další kroky, aby fúze úspěšně proběhla a byla 
zapsána na rejstříku. 
 
5. DISKUZE ZA ÚČASTI VEDENÍ ŠKOLY 
Přítomni: Libor Tománek, ředitel. Yvonna Kořístková, zástupkyně ředitele. Marek Houzar, 
zástupce ředitele. Želmíra Bozánová, vedoucí ŠD. 
 
a) Harmonogram stavebních prací na úpravách školy. 
Dotaz: Kdy budou dokončeny stavební úpravy, jež nyní ovlivňují chod školy? 
Reakce vedení ZŠ: Optimálně mělo být vše uzavřeno do 1.9.2022. Zdrželo se stavební 
povolení (o 5 měsíců) – investorem je Městská část Brno-střed, ale je snaha zvládnout 
k původnímu termínu aspoň tělocvičnu a třídy nově vzniklé ve vnitrobloku. Pokud se ukáže 
nějaký problém, pak termín zhotovení pravděpodobně únor 2023. Prostor jídelny rozšířen o 
prostor jedné třídy, která byla k jídelně připojena. Přidány stoly a židle pro menší děti.  
 
b) Výdej jídel ve školní jídelně 
Dotaz: Podle zpětné vazby rodičů terminál nefunguje optimálně.  
Reakce vedení ZŠ: Došlo k výměně terminálu, ale důvodem zdržení bude spíše nutnost 
přísného dodržení harmonogramu příchodu jednotlivých tříd. Je v provozu nová výdejna 
stravy – nutnost, aby se sehrál i personál. Očekává se průběžné zlepšení. 
 
c) Uzavření rozvrhů 
Dotaz: Je k dnešnímu datu konečný rozvrh, rozvrh družiny, rozvrh obědů? Problém 
s vyzvedáváním prostřednictvím čipů, když jedna třída chodí na oběd později, takže jejich 
obědová doba přesahuje do doby, kdy již nelze vyzvedávat.  
Reakce vedení ZŠ: aktuálně se pracuje na řešení. 
 
d) Kroužky 
Dotaz: Kroužky, proč není keramika, proč nejsou sportovní kroužky. 



Reakce vedení ZŠ: Oba typy kroužků byly v nynějším areálu zasaženém stavbou. Sportovní 
kroužky nemohou probíhat, protože je tělocvična odstraněna. Ve výstavbě je nová 
tělocvična. 
 
e) Dotaz: Co je obsahem předmětu Globální výchova?  
Reakce vedení ZŠ: Podívat se do ŠVP na webu školy. Témata: učení se učit, řešení globální 
problematiky (environmentální témata). 
 
f) Dotaz: Budou volnočasové programové aktivity (Halloween, Mikuláš…)?  
Reakce vedení ZŠ: pokud nedojde ke zpřísnění pandemických opatření, pak ano. 
 
g) Podněty od samotných žáků, např. nedostatečný úklid toalet. 
Reakce vedení ZŠ: optimální přednášet prostřednictvím školního parlamentu. 
 
h) Otevření kroužků 
Dotaz: Kdy bude známo, které kroužky budou otevřeny? 
Reakce vedení ZŠ: Do 28.9. se rodiče dozví, které kroužky budou otevřeny. Zatím za kroužky 
neplatit. Uhradit až v okamžiku, kdy se u dítěte objeví pokyn k platbě. Platit s variabilním 
symbolem! Kroužky, které nezajišťuje škola – rodiče se domlouvají napřímo s vedoucími 
kroužků.  
 
i) Propojení EduPage s portálem Strava.  
Reakce vedení ZŠ: Zatím řešení propojení není v plánu. 
 
 
Zápis vypracovala: Jana Vojtová, v.r. 
V Brně dne 16.9.2021 
 
 
Ověřila: Marie Brichtová, v.r. 
V Brně dne 16.9.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 


