Zápis
z jednání Shromáždění třídních důvěrníků, nejvyššího orgánu Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a
MŠ Křídlovická, z. s. (dále jen Sdružení Křídlo), konaného dne 12. 10. 2021 v 17 hod., v sídle
spolku Sdružení Křídlo - základní škole Křídlovická 30b, 603 00 Brno.
Z celkového počtu 28 třídních důvěrníků, kteří byli zvoleni na třídních schůzkách konaných dne
20.9.2021, se za jednotlivé třídy zúčastnilo 20 třídních důvěrníků a 4 jejich zástupci
oprávněných k hlasování, což je ve smyslu ust. čl. VII. Stanov Sdružení Křídlo, z. s., většina
třídních důvěrníků, příp. zástupců oprávněných k hlasování.
Shromáždění třídních důvěrníků je tedy usnášeníschopné.
Dále byly po celou dobu jednání Shromáždění třídních důvěrníků přítomni RNDr. Jarmila
Bavlnková, ředitelka ZŠ a MŠ Křídlovická v Brně, Mgr. Jana Drexlerová, zástupkyně ředitelky pro
1. stupeň, a Mgr. Martina Šatinská, zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň.
Průběh jednání:
1. Přivítání nových třídních důvěrníků, jejich představení
Předsedkyně novým třídním důvěrníkům blíže představila cíl, poslání a směřování Sdružení
Křídlo více ke komunitnějšímu fungování a potkávání se a zdůraznila roli třídních důvěrníků.
2. Zhodnocení loňského roku - nejvýznamnější příspěvky v době covidu
3. Finanční situace Sdružení Křídlo
Účetnictví Sdružení Křídlo bude předáno nové externí paní účetní, která bude ručit za svoji
práci.
V době jednání Shromáždění třídních důvěrníků ještě nedošlo k předání účetních podkladů,
takže aktuální finanční situace nebyla projednána.
Čerpání rozpočtových prostředků bude prozatímně probíhat podle pravidel schválených na
předcházejícím Shromáždění třídních důvěrníků.
Pro konzultace s učiteli (účtování z fondů tříd, žádosti o příspěvky na Sdružením podporované
účely) bude ve škole 1x za 14 dní dostupná Helena Polenková nebo Kateřina Tomšíková.
4. Plán činnosti
V návaznosti na ust. čl. VIII. odst. 1 písm. c) Stanov byl navržen plán činnosti pro období
školního roku 2021/2022:
- listopad 2021 – “Odemykání adventu” - čtvrtek 25. 11. 2021 na pozemku školy (organizační a
finanční účast Sdružení Křídlo),
- jaro 2022 – předběžně polovina května - společenský večer ZŠ a MŠ Křídlovická (organizační
a finanční účast Sdružení Křídlo),
- konec května/začátek června 2022 - dětský sportovní den
- kino na konci školního roku (finanční účast).
Všechny tyto plánované akce budou moci proběhnout jen v závislosti na příznivé epidemické
situaci.

5. Volba členů Rady Sdružení Křídlo pro období školního roku 2019/2020
V souladu s ust. čl. XI. odst. 2 Stanov proběhla volba členů Rady Sdružení Křídlo pro období
školního roku 2021/2022. S ohledem na dosavadní praxi a činnost v předchozích letech bylo
navrženo do funkce členů Rady Sdružení Křídlo 12 třídních důvěrníků, příp. jejich zástupců - x
stávajících členů Rady a x třídních důvěrníků z prvních a osmých tříd.
-

HLASOVÁNÍ:
pro: 23
proti: 0
zdržel se hlasování: 1

Konstatujeme tedy, že do funkce členů Rady Sdružení Křídlo bylo zvoleno 12 třídních
důvěrníků, příp. jejich zástupců. Seznam k nahlédnutí u předsedkyně nebo u zapisovatele.
6. Odstoupení předsedkyně
Helena Polenková se z důvodů vysokého pracovního vytížení rozhodla odstoupit z funkce
předsedkyně Sdružení rodičů Křídlo s platností k dalšímu termínu zasedání rady sdružení.
Helena Polenková bude zároveň po celý zbytek roku Radě k dispozici s radami a zkušenostmi v
případě potřeby.
Shromáždění třídních důvěrníků doporučilo Radě sdružení Křídlo po odstoupení předsedkyně
Heleny Polenkové zvolit do funkce předsedkyně Sdružení Křídlo Lenku Vodákovou.
7. Informace školy
Ředitelka ZŠ a MŠ Křídlovická poděkovala zástupkyni rodičů ve školské radě, paní Iloně
Benkové, za její práci v uplynulých třech letech. Na třídních schůzkách dne 7. 9. 2021 byla
jako zástupkyně rodičů ve školské radě nově zvolena Lenka Vodáková.
Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň informovala o využívání relaxačně-vzdělávacího koutku, na
jehož dovybavení přispělo Sdružení Křídlo částkou 100.000 Kč.
Zástupkyně ředitelky pro II. stupeň informovala o změně RVP ve vztahu k výuce informatiky.
Jiří Sedláček a Mirek Kintr, dva šikovní členové Rady Sdružení rodičů Křídlo, se nabídli
připravit pro děti zajímavou hodinu informatiky - programování, což bylo ze strany školy
kladně přijato. Děkujeme.
Dále zástupkyně ředitelky pro II. stupeň informovala o čerpání finančních prostředků z výzvy
Šablony III na projektové dny, speciální pedagožku, školní psycholožku, doučování.
8. Diskuse rodičů
Zástupci rodičů z nižších tříd přišli s iniciativou hlídání přechodu pro chodce před budovou
školy. Zajištění bezpečnosti přechodu není v kompetenci ZŠ Křídlovická ani Sdružení rodičů
Křídlo, po diskusi s vedením školy jsme doporučili oslovení rodičů, zda by o tuto iniciativu
měli zájem, a to bez účasti sdružení.

INFORMACE:
⮚ Bankovní účet Sdružení rodičů Křídlo – číslo účtu 2801392023/2010,
https://www.zskridlovicka.cz/sdruzeni-rodicu-kridlo/
⮚ Děkujeme rodičům za příspěvky do Sdružení rodičů Křídlo.
⮚ Těšíme se na spolupráci a přejeme všem dětem, rodičům a učitelům úspěšný začátek
školního roku.
Další setkání Rady se uskuteční 2. 11. 2021 v 17 hodin ve studovně školy, 2. patro, vchod z ulice
Křídlovická (podle aktuální epidemické situace).
V Brně dne 17. 10. 2021
Zapsal: Jiří Sedláček
Schválila: Mgr. Helena Polenková, předsedkyně Sdružení Křídlo

