Zápis
z jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále jen Rada), konaného
v týdnu 19.4.2021 - 25.4.2021, s ohledem na mimořádná opatření kvůli koronaviru online formou
prostřednictvím emailové komunikace.
Z celkového počtu 19 členů Rady jako zástupců jednotlivých ročníků z řad třídních důvěrníků, kteří
byli zvoleni na Shromáždění třídních důvěrníků, nejvyššího orgánu Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a
MŠ Křídlovická, konaného dne 9. 10. 2019, se zúčastnilo 14 členů Rady.
Všech 14 zúčastněných členů Rady souhlasilo se zasedáním formou e-mailové komunikace. Všech
14 zúčastněných členů Rady komunikovalo prostřednictvím e-mailových adres, které oznámili při
svém zvolení do Rady a běžně je využívají při komunikaci se Sdružením rodičů Křídlo.
Rada je ve smyslu ust. čl. XI. Stanov Sdružení Křídlo usnášeníschopná.
Průběh jednání:
1. Relaxačně vzdělávací koutek
Navrhujeme financovat částečně z fondu škola a částečně z třídních fondů 1. stupně, kterého se
to týká. Pokud finance půjdou z fondu třída 1. stupeň, jedná se o spravedlivější přerozdělení,
navíc motivující k využívání koutku a zároveň smysluplné čerpání financí (bohužel máme
zkušenosti s tím, že se nakupuje cokoliv, jen aby byly zdroje vyčerpány v daném roce).
Pan učitel Stibor se nyní věnuje výběru tabletů, konkrétní čísla budeme zná tento týden,
nejpozději začátkem příštího týdne.
Návrh na financování koutku tedy zní: podpořit v plné míře, a to 50% financí z fondu
škola, 50% z fondů třída I. stupeň. Konkrétní částka bude ještě postoupena ke schválení.
-

HLASOVÁNÍ:
pro: 10
proti: 1
zdržel se hlasování: 3

Návrh byl schválen
2. Finance - převod
Vzhledem k situaci letošního školního roku navrhujeme převod financí z fondů třída
automaticky do příštího školního roku bez nutnosti podání žádosti.
Toto oznámit co nejdříve, aby se předešlo neefektivnímu čerpání financí pro tento rok a paní
učitelky a páni učitelé mohli být v klidu.
Návrh na čerpání financí pro letošní rok z fondů třída. automatický převod do příštího
školního roku, pokud nedojde k vyčerpání (např. 9. ročníky).
-

HLASOVÁNÍ:
pro: 11

-

proti: 0
zdržel se hlasování: 3
Návrh byl Radou sdružení Křídlo schválen.

3. Převod družina
V loňském roce byla zapůjčena družině částka 10 000,- na čipy, která v letošním roce bude
převedena z fondu družina do fondu škola.
4. Podpora škole
S několika členy rady jsme se v posledních dvou týdnech věnovali situaci ohledně testování ve
škole.
Po prvním týdnu průběhu a týdnu předcházejícím je třeba konstatovat, že škola přistupuje k
testování a celé nesmyslné situaci lidsky, učitelé jsou vstřícní, ochotní.
Rádi bychom ještě upozornili na fakt, že učitelé a vedení školy byli postaveni do situace, kdy
není žádné řešení uspokojující pro všechny. Veškerou zodpovědnost byla vládou přenesena na
školu. Nejsou tady od toho, aby suplovali zdravotníky.
Někteří rodiče jsou striktně proti testování a rouškám, jiní jsou striktně pro včetně dezinfekce
všeho. Mezi tím je škola, respektive lidé ve škole, kteří svůj čas musí věnovat vyřizování emailů
a nepříjemností a řešit situace a stížnosti, které neovlivní a NEJSOU za ně zodpovědní. Často se
jedná nejen o učitele, ale rovněž o rodiče školáků, kteří mají vlastní názor, který se nemusí
slučovat s nařízením vlády, která na ně hodila naprosto absurdní odpovědnost.
Návrh zní: odpověď paní Damarany bude znít v duchu podpory školy, kde byla přítomna
i zástupkyně rady u testování.
V případě, že si rodiče nepřejí testování svých dětí, v týdnu výuky ve škole jsou omluveni a
případné testy a konzultace se domlouvají s konkrétním vyučujícím.
-

HLASOVÁNÍ:
pro: 11
proti: 0
zdržel se hlasování: 3

Návrh byl Radou sdružení Křídlo schválen.

5. Deváťáci
Deváťáci ani letos nemají možnost rozloučení ve stylu plesu nebo něčeho podobného. Bylo by
vhodné je podpořit nejen slovem, ale i finančně, což bude probíhat až dostaneme jednotlivé
žádosti od třídních učitelů/učitelek.
Návrh zní: podpořit deváté třídy finančně, o konkrétních podporách budeme diskutovat a

hlasovat až po podání návrhů.
-

HLASOVÁNÍ:
pro: 11
proti: 0
zdržel se hlasování: 3

Návrh byl Radou sdružení Křídlo schválen.
6. Konec roku, poděkování vyučujícím
Rada sdružení Křídlo konstatuje, že letošní školní rok je naprosto devastující záležitost pro
psychiku všech zúčastněných. Přístupy, postupy a komunikace se u jednotlivých členů
učitelského sboru liší, ale poděkování vyjádříme všem..
Návrh zní: podpořit všechny zaměstnance školy poděkováním a drobnou pozorností.
HLASOVÁNÍ:
- pro: 11
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 3
Návrh byl Radou sdružení Křídlo schválen.
INFORMACE:
účet
Křídlo
–
číslo
účtu
⮚ Bankovní
https://www.zskridlovicka.cz/sdruzeni-rodicu-kridlo/
⮚ Děkujeme rodičům za příspěvky do Sdružení Rodičů Křídlo.
Další setkání Rady se uskuteční v červnu podle aktuální epidemické situace.
V Brně dne 25. 4. 2021
Zapsal: Jiří Sedláček
Schválila: Mgr. Helena Polenková, předsedkyně Sdružení Křídlo
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