
Zápis
z jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále též jen Rada),
konaného dne 2. 11. 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 12 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 12. 10. 2021, se zúčastnilo 9 členů Rady.
Rada je ve smyslu ust. čl. XI. Stanov Sdružení Křídlo usnášeníschopná.

Průběh jednání:

1. Akce “Odemykání adventu”

Rada potvrdila konání akce ve čtvrtek 25.11.2021, pokud to epidemické podmínky dovolí. Vše
se bude odvíjet od stavu nejpozději v pondělí 22.11.2021.
● Školka nacvičí dva krátké bloky recitací a zpívání a vyrobí ozdoby na strom
● Děti ze školy nacvičí s paní učitelkami koledy
● Příprava proběhne dopoledne dne akce.
● Křídlo zařídí drobné občerstvení a táborák

- HLASOVÁNÍ:
- pro: 9
- proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme, že detailní plán akce “Odemykání adventu” byl Radou schválen.

2. Účetní

Situace s narovnáním účetnictví do pořádku stále trvá, potřebujeme dořešit vyúčtování záloh pro
některé třídy z loňského roku, zároveň už chodí nové příspěvky. Nová paní účetní s tím má
hodně práce.

● v letošním roce se budou proplácet peníze z třídních fondů jen proti předložení dokladu
● zálohy na dražší věci nebo akce budou řešeny individuálně
● učitelé budou mít k dispozici elektronickou tabulku, kde si mohou poznamenat co potřebují

proplatit a Křídlo bude mít přehled.
● Za Křídlo bude ve škole jednou za 14 dní k dispozici Helena Polenková nebo Kateřina

Tomšíková.

- HLASOVÁNÍ:
- pro: 9
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme tedy, že návrh na fungování ohledně proplácení peněz učitelům byl Radou schválen.



3. Rezignace předsedkyně a místopředsedkyně sdružení

Helena Polenková při zasedání rady Sdružení rodičů Křídlo odstoupila z funkce předsedkyně
sdružení, Ilona Benková při zasedání rady odstoupila z funkce místopředsedkyně.

Proběhla volba nového předsedy a místopředsedy.

O post předsedy se ucházela Lenka Vodáková

- HLASOVÁNÍ:
- pro: 8
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 1

Konstatujeme, že Lenka Vodáková byla Radou sdružení zvolena novou předsedkyní Sdružení
rodičů Křídlo.

O post místopředsedy se ucházela Helena Polenková

- HLASOVÁNÍ:
- pro: 8
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 1

Konstatujeme, že Helena Polenková byla Radou sdružení zvolena novou místopředsedkyní
Sdružení rodičů Křídlo.

4. Slavnostní společenský večer

Sdružení Křídlo se s vedením školy dohodlo na organizaci tradičního společenského večera.
Tato akce se z důvodů různých protiepidemických opatření už dva roky nemohla uskutečnit, v
letošním školním roce se o uspořádání pokusíme.
Akce se bude konat 14.5.2022, už je zamluven společenský sál. Moderování tentokrát proběhne
vlastními silami.

- HLASOVÁNÍ:
- pro: 9
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme, že návrh na uspořádání společenského večera byl Radou schválen.



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 spokojené prožití
vánočních svátků.

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

V Brně dne 11. 11. 2021

Zapsal:    Jiří Sedláček
Schválila: Mgr. Lenka Vodáková, předsedkyně Sdružení Křídlo

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

