
Zápis
z jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále též jen Rada),
konaného dne 7. 9. 2021 v 17 hod., s ohledem na mimořádná opatření kvůli koronaviru mimo
budovu školy, a to v kavárně “Protože můžu...!”, Starobrněnská 12, 602 00 Brno-střed.

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 10 členů Rady.
Rada je ve smyslu ust. čl. XI. Stanov Sdružení Křídlo usnášeníschopná.

Průběh jednání:

1. Nový předseda sdružení

Rada vzala na vědomí informaci současné předsedkyně Heleny Polenkové, že se nemůže
sdružení věnovat tak, jak by chtěla a jak sdružení potřebuje. Formální rezignace a volba nového
předsedy proběhne při nejbližším dalším jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo.

2. Zástupce rodičů ve školské radě.

Současné zástupkyni rodičů ve školské radě ZŠ a MŠ Křídlovická Iloně Benkové končí mandát,
Rada navrhuje, aby se o přízeň rodičů při volbách do školské rady ucházely:
● Lenka Vodáková
● Ilona Benková

- HLASOVÁNÍ:
- pro: 10
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme tedy, že návrh kandidátek do školské rady byl Radou schválen.

3. Třídní schůzky

20.9.2021 se v ZŠ Křídlovická budou konat třídní schůzky.
● Přípravou anketního lístku pro školní rok 2021/2022 byl pověřen Jiří Sedláček.
● Členové Rady byli pověřeni oslovením rodičů v prvních a šestých třídách a předáním

informací o Sdružení rodičů Křídlo.

4. Akce Křídla před Vánocemi - “Odemykání adventu”

Vzhledem ke složité situaci v loňském roce nebylo možné pořádat žádné hromadné akce. Jako
Sdružení bychom se chtěli vrátit k tradici setkávání dětí a jejich rodičů s učiteli a navázat na
dobré vztahy mezi rodinami žáků a školou, které se narušily především v důsledku opatření
souvisejících s nemocí Covid-19. Navrhujeme tedy uspořádat předvánoční akci “Odemykání
adventu”, která by se mohla uskutečnit začátkem prosince nebo koncem listopadu na školním



hřišti, s cukrovím, punčem, zdobením vánočního stromečku. Detaily budou doladěny v
následujících měsících před akcí.
Akce by se uskutečnila jen v případě vhodných (hlavně epidemických) podmínek, Sdružení by
zároveň zajistilo průběh podle aktuálně platných epidemických opatření (vstup pouze po
absolvování testu na Covid-19 nebo s očkováním).

- HLASOVÁNÍ:
- pro: 10
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme tedy, že návrh na uspořádání předvánoční akce byl Radou schválen. Projednáním s
vedením školy byly pověřeny Helena Polenková a Lenka Vodáková.

INFORMACE:

� Bankovní účet Křídlo – číslo účtu 2801392023/2010,
https://www.zskridlovicka.cz/sdruzeni-rodicu-kridlo/

� Těšíme se na spolupráci a přejeme všem dětem,rodičům a učitelům úspěšný začátek
školního roku.

Další setkání Rady se uskuteční začátkem října podle aktuální epidemické situace.

V Brně dne 15. 9. 2021

Zapsal:    Jiří Sedláček
Schválila: Mgr. Helena Polenková, předsedkyně Sdružení Křídlo

https://www.zskridlovicka.cz/sdruzeni-rodicu-kridlo/

